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Sammanfattning 

Syftet med studien är att öka kunskapen kring hur normer och värderingar påverkar hur 

personalen på demensboenden förhåller sig till demenssjukas sexualitet och kärleksrelationer. 

I studien genomfördes fyra kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Sammanlagt deltog 23 stycken 

undersköterskor och vårdbiträden från demensboenden i Stockholmsområdet. Materialet 

bearbetades och tematiserades i följande fyra teman: Reflexivitet hos personalen, Personalens 

syn på de boendes rätt till självbestämmande och det sexuella handlingsutrymmet, Samtycke 

och övergrepp samt Personalen, genus och heterosexuell tvåsamhet. Resultatet visar att 

personalen reglerar det sexuella handlingsutrymmet för de demenssjuka och att personalens 

roll varierar från att vara möjliggörare till de demenssjukas sexualitet, till att begränsa men 

inte förbjuda sexualiteten. Anhörigas önskemål och genusnormer är det som främst påverkar 

personalens förhållningssätt till de boendes sexualitet. Etiska dilemman uppstår framförallt 

när personalen slits mellan de demenssjukas rätt till självbestämmande och de anhörigas 

behov. Resultatet analyserades utifrån valda delar av Anthony Giddens teori intimitetens 

omvandling och Robert McRuers Crip theory. 

Nyckelord: Demens, sexualitet, kärlek, normer, särskilda boenden, personal. 

Keywords: Dementia, sexuality, love, norms, care homes, staff. 
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Inledning och problemformulering  
 

Demenssjukdomen, dess följd för sexualiteten och kärleksrelationer 

Demens är ett gruppnamn för en diagnos med flera olika symtom. Sjukdomen resulterar i 

nedsatta kognitiva funktioner genom påverkan på hjärnan, däribland minnesproblematik. 

Den vanligaste diagnosen är Alzheimers vilken ca 60-70% av de demenssjuka i Sverige har, 

vaskulär demens följer med 20-30% av fallen. Frontallobsdemens är en ovanlig form av 

demens som innebär förändringar i de främre delarna av hjärnan vilket påverkar 

personligheten, och kan resultera i att personen bli aggressiv och får sämre omdöme 

(www.demensforbundet.se). Demenssjukdom är en progressiv sjukdom och delas in i tre 

stadier: Mild, måttlig och grav (Socialstyrelsen 2011 a, s.6). Personer med demens blir oftast 

mindre intresserade av sexuella aktiviteter särskilt i de senare faserna av demensen, men 

behovet av mänsklig närhet och värme avtar inte (Bouman, 2007). Demenssjukdomar kan 

ibland även leda till översexualitet (Wallace, 2009). I forskning där man intervjuat partners 

till personer som insjuknat i demens av typen Alzheimers visar det sig ofta inte möjligt att 

kognitivt upprätthålla ömsesidig interaktion med andra. Ofta är personen med 

demensdiagnosen omedveten om genusantaganden som tidigare hjälpte till att definiera och 

ge mening till äktenskapets roller. Den funktionshindrade partnern förlorar i ökande grad 

förmågan att känna igen beteendenycklar som tidigare togs för givet och kommer allt mer 

reagera på oförutsägbara sätt (Hayes, 2009). Demenssjuka som flyttar in på demensboenden 

ingår ibland nya intima kärleksrelationer trots att de sedan tidigare är gifta, till följd av att de 

troligtvis glömt sin tidigare partner (Bamford, 2011). 

Dementa på särskilda boenden och personaltäthet 

Den ekonomiska krisen på 1990-talet med åtstramningar som följd resulterade i att platserna 

på särskilda boenden har minskat. Mellan 2002-2009 försvann 20 000 platser. 

(Socialstyrelsen 2011 b, s. 147). Omsorgen och vården av de äldre sker idag i allt högre 

utsträckning i hemmet av anhöriga, med stöd av hemtjänst (Börjesson, 2008, s.62). De som 

bor på särskilda boenden är idag äldre och har i större utsträckning psykiska och fysiska 

funktionsnedsättningar än tidigare och sju av tio är kvinnor (Sveriges kommuner och 

landsting 2009, s. 29). Antalet demenssjuka 2005 var i Sverige 148 700. Av dessa var 138 700 

personer över 65 år. Av de äldre dementa bodde uppskattningsvis mellan 54 100- 62 400 

personer på ett särskilt boende (Socialstyrelsen 2005 a). Äldrecentrum som är en stiftelse för 

utveckling och forskning kring äldrefrågor menar dock att endast ca 25 000 av dessa platser 

http://www.demensforbundet.se/
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verkligen är tillräckligt anpassade för personer med demenssjukdom (Äldrecentrum, 2010).  I 

begreppet särskilt boende inräknas servicehus, gruppboenden, sjukhem och en restpost kallad 

övrigt särskilt boende där serviceboenden som inte har bemanning dygnet runt ingår 

(Socialstyrelsen 2005 b). År 2006 var ca 236 000 personer anställda som omsorgspersonal för 

vård och omsorg om äldre, av dessa var 185 500 undersköterskor eller vårdbiträden 

(Socialstyrelsen 2007). Hur många av dessa som jobbar på särskilda boenden går inte att 

svara på, Demenscentrum uppmärksammar att det inte finns någon nationell statistik över 

detta. G. Nordberg (Personlig kommunikation 8 augusti, 2012). Om vi utgår ifrån 

socialstyrelsens uträknade medianvärde på personaltäthet på särskilda boenden, med 0,96 

personal per antal boenden så uppskattar vi grovt att ca 52 000-60 000 arbetar på särskilda 

boenden för äldre dementa. I denna post inkluderas enhetschefer och även timanställda som 

ersatt korttidsfrånvarande. (socialstyrelsen 2011 a, s.163).  

Normer kring äldres sexualitet och personal på äldreboendens syn på äldres 

sexualitet 

Normer kring kön och sexualitet är i ständig förändring och har varierat i historien 

(Lennerhed 2006,s.8). Även personal på demensboenden påverkas av de normer om äldres 

sexualitet som råder i Sverige idag. Negativa bilder av ålderdom har alltid funnits. Ända 

sedan antiken har särskilt snuskgubben och snuskgumman varit återkommande negativa 

bilder av åldrande som har framställts i litteraturen. Berättelserna är humoristiska skrönor som 

gör sig lustiga över äldres sexualitet (Öberg, 2005). Detta är något som visar sig också idag i 

reklamen. I en radioreklam för receptfri allergimedicin våren 2012 hör vi en äldre kvinna säga 

till en äldre man: ”skall vi inte svänga in här och göra det?” varvid han svarar ”Vaddå i det 

där skogspartiet, är du galen” hon replikerar ”Men vi kan väll vara lite galna? Hans svar blir: 

Du, det är björk i hela dungen” Hon replikerar då snabbt med ett argt och kåt röstläge ”Håll 

för näsan då” de äldre rösterna avbryts av reklammannens payoff vilken talar om att de kan 

köpa receptfri allerginässprej på Statoil vilket kan möjliggöra sex för dem. (www.statoil.se). 

Å ena sidan bryter reklamen tystnaden kring äldres sexualitet och visar på en möjlig positiv 

syn på en aktiv kvinnlig sexualitet, men å andra sidan spelar den också på att det finns något 

lustigt över äldres sexualitet. Synen på äldres sexualitet är i ständig förändring men gamla 

föreställningar och normer lever också kvar sida vid sida med de nya. Endast på senare tid har 

det i forskningen uppmärksammats att äldre dementas sexualitet inte instinktivt skall 

begränsas utan också tillåtas och i viss mån möjliggöras av personal på äldreboenden (se 

Ward et al 2005; Bamford 2011).  



8 
 

Problemformulering 

Enligt Skog & Grafström (2003) är forskningen om demens och sexualitet bristfällig, 

samtidigt är det något som personal på särskilda boenden ofta möter i sitt arbete. (Bamford, 

2011) Demens innebär en gradvis förlust av de kognitiva funktionerna som möjliggör samspel 

med andra människor och påverkar på så sätt en persons förmåga till autonomi, (Hayes, 2009 

samt www.viss.nu) samtidigt som till exempel frontallobsdemens kan leda till normbrytande 

sexuellt beteende. (McKay, 2005) För personalen på demensboenden kan detta leda till svåra 

frågor och etiska dilemman eftersom det i många fall blir upp till dem att tolka situationer i de 

demenssjukas ställe. (Skog och Grafström 2003) Hur personalen ser på de dementas sexualitet 

och sin roll som vårdare är viktig för utfallet av vården för en extra utsatt grupp som i olika 

grad har förlorat förmågan till självbestämmande. För de socionomer som arbetar eller 

kommer att arbeta med äldre som biståndsbedömare eller chefer för demensboenden är detta 

därför en viktig fråga att ta ställning till för att kunna utforma en bra vård för de boende och 

att kunna planera fortbildning och stöd för den personal som arbetar där. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är öka kunskapen kring hur normer och värderingar påverkar hur 

personalen på demensboenden förhåller sig till de boendes sexualitet och kärleksrelationer. 

 

 Hur förhåller sig personalen till sexuella uttryck hos de boende?  

 I vilka situationer uppstår enligt personalen etiska dilemman på det här området? 

 Spelar kön och hetronormativitet in i hur personalen ser på de boendes sexualitet och 

kärleksrelationer? 

Definitioner 

Stipulativa definitioner 

Vi använder begreppen boende och personalen samt det sexuella handlingsutrymmet löpande 

i vår analys och tolkningar. Då detta är ord som kan uppfattas annorlunda av olika människor 

vill vi börja med att redogöra vilken innebörd vi lägger i dessa ord.  

 Med boende menar vi en person som bor på en demensavdelning på ett särskilt 

boende.  
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 Med personalen menar vi den personal som arbetar vid de olika demensboendena och 

som var deltagare i fokusgrupperna.  

 Med det sexuella handlingsutrymmet menar vi de faktiska möjligheter som de boende 

har att uttrycka sin sexualitet, det vill säga det som möjliggör och hindrar dessa 

uttryck. 

 Med demensboende menar vi en demensavdelning på ett särskilt boende. 

Lexikaliska definitioner 

När det gäller sexualitet och normer har vi använt följande definitioner.  

Sexualitet 

Vi använder oss av WHO:s definition av sexualitet: 

 ”Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet och det gäller såväl man som 

kvinna och barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig som inte kan 

skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med samlag, den handlar inte om 

huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av vårt erotiska liv. Dessa 

kan, men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualiteten är mycket mer: den finns i 

energin som driver oss att söka kärlek, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och 

väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar 

och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa” (www.rfsu.se). 

Normer 

Vi använder oss av Egidius definition av normer i vilken en norm har två innebörder. Den 

första definieras som ett rättesnöre för hur man ska handla i vissa situationer. Normativ blir 

här lika med föreskrivande. Den andra definitionen kopplar till normal som vanlig och får då 

innebörden som det brukar vara (Egidius 1997 s. 377-378 & s. 283). 

Värderingar 

Vi använder oss av nationalencyklopedins definition: 

”Handlingen att sätta ett (positivt eller negativt) värde på något eller resultatet av att utföra en 

sådan handling” (www.nationalencyklopedin.se) 

Disposition 

I kapitel ett i inledningen presenterar vi kort vad en demensdiagnos kan innebära, 

sammansättningen av gruppen som arbetar på demensboenden samt de olika boendeformerna. 

Vi tar även upp de normer som finns om sexualitet hos äldre samt problemformuleringen. I 

http://www.rfsu.se/
http://www.nationalencyklopedin.se/
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kapitel två beskriver vi syfte och frågeställningar. I kapitel tre tar vi upp definitioner och hur 

vi har använt oss av dem i uppsatsen. I kapitel fyra beskriver vi uppsatsens upplägg och 

arbetsfördelningen emellan oss. I kapitel fem tar vi upp hur vi har gått tillväga i metoddelen, 

och i kapitel sex går vi igenom forskningsläget för hur normer och värderingar spelar in i hur 

personal förhåller sig till demens och sexualitet. I följande kapitel sju går vi igenom etiska 

ställningstaganden och i kapitel åtta går vi igenom det teoretiska utgångspunkterna vi använt 

oss av för att analysera vårt material. I kapitel nio presenteras de fyra teman som vi delat in 

resultatet i och hur vi tolkat dessa. Dessa är Reflexivitet hos personalen, Personalens syn på 

de boendes rätt till självbestämmande och det sexuella handlingsutrymmet, Samtycke och 

övergrepp och slutligen Personalen genus och heterosexuell tvåsamhet. I kapitel tio analyserar 

vi sedan dessa fyra teman med hjälp av valda teorier för att i kapitel elva diskutera hur vårt 

resultat förhåller sig till tidigare forskning. I kapitel tolv presenterar vi våra slutsatser av 

studien och i kapitel 13 lägger vi fram förslag på framtida forskning.  

Vi har fördelat arbetet så att vi skrivit några få delar gemensamt men i huvudsak delat in 

arbetet så att sen av oss har haft huvudansvaret dvs. varit den huvudsakliga författaren av 

olika stycken eller delar, men alla avgörande vägval har vi kommit fram till genom diskussion 

och vi har båda engagerat oss i varandras delar och gett respons och kritik. 

Problemformulering, syfte, frågeställningar, definitioner och dispositionen har gjorts 

gemensamt. Daniel har haft huvudansvar för: Sammanfattningen och inledningen fram till 

problemformuleringen, samt stycket om intervjupersonerna i metoddelen. Tema tre och fyra i 

resultatdelen dvs. Samtycke och övergrepp samt Personalen, genus och heterosexuell 

tvåsamhet. Diskussion, slutsatser och slutdiskussion. Christina har haft huvudansvar för: 

Metoddelen, Etiska överväganden och teoretiska utgångspunkter. Tema ett och två i 

resultatdelen dvs. Reflexivitet hos personalen och Personalens syn på självbestämmande och 

det sexuella handlingsutrymmet samt analysen.  

Metod 

Inledning 

Den kvalitativa metoden där vi samlade in material genom fyra fokusgrupper valdes därför att 

vi intresserade oss för människors upplevelser. Bryman skriver att i den kvalitativa metoden 

ligger tyngdpunkten på ”en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet” (Bryman 2008, s.341). Vi ville förstå hur 

personal på demensboenden tolkar sin sociala verklighet. Syftet med uppsatsen var att öka 
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kunskapen kring hur normer och värderingar påverkar hur personalen på demensboenden 

förhåller sig till de boendes sexualitet och kärleksrelationer. Fokusgruppen som metod valdes 

därför att den är ett bra sätt att få tillgång till olika åsikter i en fråga och för att den ger 

möjlighet att undersöka hur människor förstår en företeelse i den sociala kontexten (Bryman, 

2008, s. 449). Vi har arbetat utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket innebär att 

sociala objekt och kategorier ses som att de konstrueras genom det sociala samspelet och att 

dessa är föränderliga (Bryman, 2008, s.37). 

 

Fokusgrupper 

Fokusgruppen är en form av gruppintervju som utgår från tanken att människors värderingar 

och åsikter inte enbart skapas av varje individ utan till stor del sker i samspelet med andra 

människor. Det är ett tillfälle för meningsproduktion där människor tillsammans prövar sina 

tankar och idéer. Under gruppintervjun diskuterar ett antal deltagare ett specifikt ämne som 

forskaren bestämt. I vårt fall om personalens förhållningsätt till de boendes sexualitet och 

kärleksrelationer. Det fokusgrupper ger är deltagarnas perspektiv på detta ämne i samspel med 

de andra i gruppen. Hur människor i dialog med andra kommer fram till vår ståndpunkt.  Man 

kan säga att bilden som kommer fram är en slags framförhandlad kollektiv förståelse. Då 

varje individs uttalande påverkar och påverkas av gruppen (Larsson m.fl., 2005, s. 170, samt 

179-180). Fokusgruppsmetoden ses som bra att använda när man är intresserad av att 

undersöka kulturellt förankrade föreställningar och attityder och minska påverkan av 

intervjuaren även om forskaren naturligtvis även har en påverkan även i fokusgruppen genom 

val av tema och frågor. Metoden kan även vara tidsbesparande då man får information från 

flera personer vid samma tillfälle i motsats till om man skulle genomföra enskilda intervjuer.  

Det är av vikt att grupperna är homogena och att deltagarna är intresserade av ämnet (Larsson, 

2005, s. 173). I de grupper som vi genomförde hade deltagarna själva valt att medverka av 

intresse och samtliga grupper var relativt homogena då de bestod av personal som arbetade 

direkt med de boende med demensdiagnoser. Fokusgruppsintervjuer kan vara strukturerade, 

ostrukturerade eller ett mellanting mellan dessa två. Skillnaden mellan de två handlar om hur 

stor kontroll intervjuaren tar över intervjun, vanligtvis är det att föredra att ha en blandning 

mellan dessa så att intervjuaren låter deltagarna diskutera och föra in nya ämnen som 

forskaren inte tänkt på och samtidigt styr till viss del. Valet av antalet fokusgrupper och 

deltagare beror på syftet med studien och tidsaspekten men det normala antalet medlemmar 

brukar vara mellan 4- 7. Om gruppen är för liten blir det lätt för mycket fokus på relationerna 
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i gruppen och är den för stor är det en risk att inte alla kommer till tals. Frågorna som ställs 

ska var enkla och tydliga och man bör inte fråga direkt om normer och värderingar då det kan 

leda till att deltagarna känner att de förväntas ge vissa svar. Vanligtvis ses det som att det ökar 

reliabiliteten att ha en och samma moderator vid alla intervjuerna och att tydligt klargöra 

rollfördelningen om man gör valet att ha två moderatorer (Larsson, 2005, s. 174-176). Man 

skiljer även på naturliga och konstruerade grupper. En naturlig grupp har ett gemensamt 

projekt och ett kollektivt minne, vilket kan vara en fördel om man är intresserad av hur kultur 

kommer fram i det vardagliga samtalet (Larsson, 2005, s. 180). 

Urval 

Undersköterskor och vårdbiträden är den klart största gruppen som arbetar med omsorg av 

äldre (Socialstyrelsen 2007). Detta var orsaken till att vi skapade fokusgrupper som bestod av 

dessa yrkesgrupper, eftersom vi ville ha kontakt med den personal som mötte människor med 

demens i sitt dagliga arbete. Vi gjorde valet att fokusgrupperna skulle bestå av naturliga 

grupper (en existerande grupp som till exempel en personalgrupp) eftersom vi intresserade oss 

för normer och värderingar och hur de kommer fram i det vardagliga.  Vi använde oss av ett 

bekvämlighetsurval och urvalet skedde via kontaktpersoner (Bryman, 2008, s. 194-196). Vi 

tog kontakt med chefer/ personalansvariga på fyra olika demensboenden i Stockholm samt 

skickade ut informationsbrev (bilaga 1) riktade till de potentiella deltagarna som cheferna 

kunde förmedla vidare till personalen. Cheferna rekryterade sedan personal utifrån kriterierna 

att det skulle vara personal som arbetade direkt med dementa på särskilda boenden, samt att 

grupperna skulle bestå av 4- 10 deltagare. Vi specificerade inte arbetsroll (sjuksköterska/ 

undersköterska/ vårdbiträde) men grupperna kom främst att bestå av vårdbiträden. Ett av 

demensboendena fick vi tillgång till via personlig kontakt. I detta fall var det en tidigare chef 

till en av oss som berättade om vår studie till en till kollega på en demensavdelning samt 

rekommenderade oss att ta kontakt.  

Intervjupersonerna i fokusgrupperna 

Antalet personer i respektive fokusgrupp var: tre, fem, sex och nio. Deltagarna i studien var 

sammanlagt tjugotre stycken och av dessa var sex av manligt kön. I alla fokusgrupper utom en 

fanns det personal av manligt kön. Trots att vi inte eftersträvar representativitet så var antalet 

kvinnor i vår studie ca 75 % vilket kan jämföras med medeltalet för andelen kvinnor i dessa 

yrkesgrupper i Sverige som är cirka 89 % (dock ingår även personliga assistenter och 

sjukvårdsbiträden i denna siffra) (www.scb.se ). Deltagare bestod av undersköterskor, 

http://www.scb.se/
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vårdbiträden samt sjuksköterskor. Endast en deltagare i studien hade en anställning med 

nattpass, resten av personalen jobbade dag och kvällspass. 

Genomförande av fokusgrupperna 

Vi träffade grupperna under ca en timme i ett avskiljt rum på deras arbetsplats. Vi delade på 

moderatorsrollen så att vi båda ställde följdfrågor vid samtliga fokusgruppsintervjuer men att 

en av oss varannan gång hade huvudansvaret för att leda gruppdiskussionen och ställa frågor, 

medan den andra personen ställde en del följdfrågor och tog ansvar för att dela ut 

samtyckesformulär (bilaga 2), hålla tiden och se till att inspelningsutrustningen fungerade. 

Denna uppdelning förklarades tydligt för deltagarna innan intervjuernas början. Vi använde 

oss av en intervjuguide (bilaga 3) med fem teman som vi bad gruppen att tala kring samt i tre 

av fyra fokusgrupper en inledningsvinjett (bilaga 4) som användes som ett hjälpmedel för att 

starta upp diskussionen. De fem teman i intervjuguiden var; sexuellt normbrytande 

situationer, genus, frivillighet, bra och dåliga erfarenheter och gruppnormer. Intervjuguiden 

bestod av dessa teman samt frågor under varje tema. Teman skapades i en samverkan mellan 

resultaten av tidigare forskning och utifrån vad vi ansåg bäst skulle kunna besvara vårt syfte. 

Moderatorn började med att berätta om fokusgruppsintervjuns upplägg, tidsåtgång, samtycke, 

konfidentialitet och information om syftet med intervjun. Därefter lästes inledningsvinjetten 

upp och deltagarna ombads att reflektera och diskutera kring den. Moderatorn presenterade 

även efterhand de fem olika teman och bad gruppen att diskutera dem. Gruppen tilläts 

diskutera fritt under dessa teman och vi eftersträvade att bara styra gruppen när vi uppfattade 

att diskussionen kommit bort från våra frågeställningar. Följdfrågorna användes då vi ville ha 

ett förtydligande eller veta mer om något som sagts. 

Inledningsvinjetten 

En vinjett är en kort historia eller en serie korta historier som följer på varandra som en 

person eller en grupp får reagera på (Bryman, 2008, s.257-256). Vinjetter används ofta för att 

undersöka normer och värderingar och anses särskilt bra för att undersöka känsliga ämnen då 

informanterna endast diskuterar ett hypotetiskt fall och inte sig själva. Den kan även vara ett 

bra redskap för att få igång en diskussion och det var på detta sätt som vi använde oss av den. 

Syftet med vinjetten var att använda den som en utgångspunkt för diskussionen. Vinjetten 

konstruerades genom att vi omarbetade ett existerande fall från etiska rådet på socialstyrelsens 

hemsida. Fallet kortades ner och viss information togs bort. Vi valde att utgå ifrån etiska 

rådets fall för att försäkra oss om att fallet skulle vara trovärdigt och något som personalen 

skulle kunna relatera till som att det skulle kunna ha hänt på samtliga boenden.  Fallet berörde 
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även delvis de olika teman som vi skapat då det handlade hur personal på ett demensboende 

ställdes inför ett etiskt dilemma. En man och en kvinna som bodde på ett demensboende hade 

inlett en relation och deras anhöriga ville att personalen skulle stoppa detta. Personalen kände 

sig osäkra på hur situationen skulle hanteras. Det som gjorde att vi valde just detta fall var att 

det innehöll en relation mellan två personer med demens vilket skulle kunna uppfattas som 

normbrytande, vi hade även förhoppningen att det skulle kunna leda till att personalen började 

berätta om bra och dåliga erfarenheter av liknande fall samt att vi skulle kunna få information 

om gruppnormer hos personalen i deras beskrivningar av hur de själva och kollegor reagerat 

på dessa liknande erfarenheter eller genom hur fokusgruppen diskuterade detta. (bilaga 4) 

Bearbetning av empirin 

Vi valde att tematisera innehållet i fokusgrupperna och skriva om det i empirinära text 

(Bryman, 2008, s.528-530). Samtliga fokusgrupper spelades in och transkriberades. Vi delade 

upp fokusgrupperna så att vi alltid transkriberade en halva var av dem, antingen början eller 

slutet. Sedan gick vi igenom utskrifterna enligt samma uppdelning och skrev ner vad varje 

stycke text eller mening handlade om i marginalen av utskrifterna så att all text 

kategoriserades efter vad den handlade om. Därefter gick vi igenom varandras 

kategoriseringar och kommenterade och la ibland till nya kategorier. När denna del var klar 

gjorde vi kopior på alla ursprungsdokument och färgkodade dem i olika färger. Syftet med 

detta var att vara säker på att kunna spåra från vilken fokusgrupp en text eller stycke kommit 

från innan vi började flytta dessa. Sedan skapade vi ett nytt dokument och samlade alla 

stycken från de olika fokusgrupperna som handlade om samma sak under en temarubrik. 

Dessa teman bearbetades sedan i ytterligare ett steg så vissa teman slogs ihop och 

underrubriker togs fram. I det sista steget som gjordes gemensamt avgränsades dessa till att 

bara innefatta vad vi uppfattade som de viktigaste temana för att besvara vårt syfte genom att 

vi sållade bort alla teman som inte var väsentliga för vår frågeställning. Kvar blev fyra teman. 

Dessa teman valdes dels utifrån vilka teman som var störst och dels utifrån vad tidigare 

forskning kommit fram till som viktigt. Resultatet presenterades sedan i en beskrivande text 

med citat för att belysa de fyra temana samt våra tolkningar av dessa (Bryman, 2008, s. 528-

530). Vi skrev och tolkade två teman var (se dispositionen). 

Vi hade inte på förhand någon teori som vi ville pröva utan vi började söka efter teorier 

som skulle kunna hjälpa oss med analysen först efter att vi tematiserat och tolkat materialet. 

Därefter gjordes en ny litteratursökning för att undersöka vilka teorier som använts i liknande 

studier. Vi valde sedan att låta vår analys utgå från delar av McRuers Crip theory (2006) och 
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Giddens teori om intimitetens omvandling (1995). Dessa två teorier valdes därför att vi ansåg 

att de hade ett högt förklaringsvärde och på ett bra sätt kunde belysa ämnet. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att man verkligen mäter det som man avser att mäta. (mäter man det som 

man avser att mäta?) Eftersom uppsatsen har en kvalitativ metod bygger validiteten på att 

intervjufrågorna verkligen fångar det de syftar till att fånga. Reliabilitet handlar om att man 

ska kunna lita på resultatet, att det ska gå att upprepa undersökningen med samma resultat. (är 

det trovärdigt?) I kvalitativ metod innebär det att läsaren ska kunna göra sig en tydlig bild av 

det som studeras genom beskrivningen, kategoriseringen och analysen som vi gjort. 

Reliabiliteten handlar om den inre logiken i resultatet, om det är rimligt att vi drar de 

slutsatser som vi gör utifrån det presenterade materialet (Larsson, 2005, s. 294-296). För att 

stärka validiteten har vi läst in oss på tidigare forskning för att kunna skapa relevanta frågor 

som verkligen fångar det som vi är intresserade av. För att öka reliabiliteten har vi båda vid 

olika tidpunkter arbetat med att kategorisera samtliga stycken för att se om vi har förstått dem 

på samma sätt samt försökt att redovisa dem så tydligt så möjligt så att läsaren själv kan 

avgöra om slutsatserna är logiska. 

Intervju ett hade mindre fokus på anhöriga än det övriga, detta är svårt att värdera 

gentemot de övriga tre intervjuerna då det kan ha berott på en annan gruppnorm/personliga 

värderingar på detta boende eller så kan det ha varit en effekt av att vi inte använde vinjetten, 

då den just beskriver en situation med de anhöriga. Just bortfallet av deltagare vid denna 

fokusgruppsintervju kan även ha påverkat så att den information vi fick inte speglade hur en 

grupp tillsammans förhåller sig till ämnet utan enbart gav en mer individuell bild. 

Reliabiliteten ses som styrkt av att ha en och samma moderator vid samtliga intervjuer samt 

att två olika personer transkriberar samma stycke text. Vi bestämde oss för att vara två 

moderatorer, vid varje tillfälle och att vi roterade rollen som huvudansvarig. Vi bedömer att 

detta inte hade någon direkt inverkan på reliabiliteten då vi båda vid samtliga gruppintervjuer 

var aktiva med att ställa frågor varför det inte blev någon större skillnad på vem som var 

moderator vid de olika tillfällena. Av tidsskäl valde vi bort att transkribera viss text två gånger 

något som enligt Larsson stärker reliabiliteten då det minskar risken för fel i transkriberingen, 

men däremot gick vi igenom all den text som den andra parten kategoriserat för att se om vi 

båda tolkat texten på samma sätt. För att öka transparensen och tydliggöra vad som var 

resultat och vad som var våra egna tolkningar valde vi att lyfta ut tolkningarna i ett separat 

stycke efter varje del.  



16 
 

Metodproblem 

Ett problem med studier som bygger på subjektiva tolkningar är att personerna som utför 

studien kommer att påverka resultatet. Valet av teman som fokusgrupperna ombads diskutera 

bygger på vad vi ansåg bäst skulle kunna ge svar på vårt syfte. En annan person skulle kanske 

ha gjort andra val vilket skulle ha lett fram till andra svar, och olika människor kan tolka svar 

från en fokusgrupp olika vilket skulle kunna ha gett ett annat resultat. Det är inte bara möjligt, 

utan till och med troligt att en annan person skulle ha valt andra teman för diskussionen, fått 

fram andra svar från fokusgrupperna, gjort andra val av teman i materialet, tolkat dessa på ett 

annat sätt och slutligen ansett att andra teorier haft ett högre förklaringsvärde än de teorier vi 

valt för att förstå vårt resultat. Människor är olika, har olika förförståelse och både påverkar 

och påverkas av sin omvärld olika. En risk med ett tillvägagångssätt som bygger på subjektiva 

tolkningar är att resultatet bara blir en slags bekräftelse på det som personerna bakom studien 

förväntat sig. Även om vi anser att det är oundvikligt att personen som utför en studie 

påverkar resultatet och att tolkningar kommer att skilja sig mellan människor så är det inte 

meningen att detta ska ske utan reflektion. Vi tänker att det är viktigt att vara medveten om 

vad vi har för förförståelse och förväntningar på utgången innan, så att vi kan undvika att se 

materialet och skapa frågor som riskerar att enbart reproducera dessa förväntningar. Innan vi 

utformade teman som vi skulle be fokusgrupperna diskutera satte vi oss därför ner och pratade 

igenom vår förförståelse och antaganden för att tydliggöra för oss själva och varandra vad 

dessa bestod i och öppna upp dem för en kritisk granskning. Ingen av oss hade någon gedigen 

erfarenhet av demens, men vi upptäckte att vi båda hade antagit på förhand att äldre med en 

demensdiagnos sannolikt inte skulle visa sig ha samma sexuella handlingsutrymme som äldre 

personer utan demens och samhället i stort. Sedan försökte vi medvetet se till att vi skapade 

teman som var öppna och skulle kunna ge olika resultat än våra förväntningar. Det ska även 

sägas att vi naturligtvis hade tankar kring att det kunde vara så att genusföreställningar 

påverkade hur personalen förhöll sig till de boende, annars skulle vi inte ha tagit upp det som 

en av våra frågeställningar som en av de möjliga normer som kan påverka synen på sexualitet. 

Det är naturligtvis möjligt att detta kan ha påverkat hur vi tolkat svaren i resultatet även om vi 

strävat efter att vara öppna för andra tolkningar. Vi hade även förväntningen att det fanns 

normbrytande sexuellt beteende på dessa särskilda boenden och att personalen i sitt arbete 

kunde hamna i etiska dilemman på grund av det. Det finns en möjlighet att man förstorar en 

det som man undersöker så att det framstår som ett större problem än det faktiskt är just 

genom att man fokuserar på detta specifikt, vi har försökt att undvika detta genom att öppet 

redovisa när personal har svarat att något inte är vanligt förkommande eller att de inte har 
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varit med om det som vi frågat om. Vi har även under arbetets gång aktivt försökt att förhålla 

oss kritiska till våra egna och den andres tolkningar. 

Under intervju ett som till en början bestod av fyra deltagare lämnade två av deltagaren 

intervjun efter endast en kort stund (ca 10 min) enligt dem på grund av att de var tvungna att 

återgå till arbetet. Detta ledde till att vår gräns för vad vi definierat som grupp underskreds 

och fokusgruppen snarare fick karaktären av en intervju. Vi har valt att använda materialet 

även från denna fokusgrupp då materialet i sig var så pass intressant och relevant för vår 

frågeställning. Den stora skillnaden mellan denna intervju och de andra är att det inte blev 

någon diskussion mellan deltagarna om de olika teman som vi presenterade, något som kan ha 

påverkat validiteten. 

Även under fokusgrupp fyra försvann vid två tillfällen två olika informanter under kortare 

stunder för att ta hand om boende på avdelningen. En av dessa lämnade även intervjun en 

stund tidigare av samma skäl. De berättade att de för tillfället var underbemannade på 

avdelningen på grund av sjukdom. Eftersom gruppen här var större så påverkade det inte 

möjligheten att deltagarna kunde fortsätta att diskutera med varandra. Något som kan ha 

påverkat validiteten av resultatet är att vi vid intervju ett inte använde oss av vinjetten. Det är 

även möjligt att vinjetten kan ha påverkat personalen vid de andra fokusgruppsintervjuerna så 

att anhöriga fick mer fokus än de annars skulle ha fått. När det gäller hur vi genomförde 

urvalet finns det en risk för att det blir just de personer som inte känner sig besvärade av att 

prata om sexualitet och som tycker att det är ett ämne som behöver diskuteras som kommer 

att vilja ställa upp, samtidigt har vår studie inga anspråk på att kunna generalisera vårt 

resultat. I efterhand tänker vi att det finns flera saker som vi skulle ha kunna gjort annorlunda. 

Om vi från början beslutat oss för att använda en vinjett för att starta upp diskussionen skulle 

vi förmodligen fått det lättare under den första intervjun. Det hade även varit bättre att lägga 

mer tid både på utformningen av inledningsvinjetten samt intervjuguiden. Som vi gjorde nu 

blev valet av vinjett något vi beslutade oss för på grund av att vi upplevde det som svårt att 

komma in på djupet i de frågor som vi var intresserade av under den första intervjun. Detta 

ledde till att konstruktionen av vinjett blev ett beslut som vi var tvungna att fatta snabbt och 

inte ett väl övervägt val. Den vinjett som vi använde oss av satte fokus på anhöriga vilket kan 

ha påverkat så att anhörigperspektivet fick mer utrymme i diskussionerna. När det gäller 

intervjuguiden upptäckte vi under fokusgrupperna att vissa av våra teman skulle ha blivit 

bättre om vi valt att uttrycka dem på ett mer vardagligt sätt.  Detta gäller temat normbrytande 

situationer som vi flera gånger var tvungna att förklara vad vi menade med.  Att ha ett tema 

som är genus kan även det innebära svårigheter. Vi fick mer information om hur genus 
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inverkade i personalens förhållningssätt genom andra berättelser än om våra direkta frågor om 

skillnader och likheter mellan män och kvinnors sexuella uttryck. 

Tidigare forskning  

Inledning 

Den tidigare forskning som vidare presenteras i detta stycke har valts ut för att de utgår från 

personalens perspektiv på de demenssjukas sexualitet och kärleksrelationer samt att den har 

relevans för vår frågeställning. Presentationen av den tidigare forskningen är tematiserad 

utifrån ämnen som genomgående visat sig i forskningen 

Personalens förhållningssätt till olika sexuella uttryck 

I en FoU-studie från Skåne undersöks hur sexualiteten hanteras av undersköterskor i 

äldreomsorgen och i vilken utsträckning vårdpersonalen förstår och respekterar äldres behov 

av sexualitet? utmärkande i personalens berättelser är att de har lättare att hantera behovet av 

intimitet vilken utrycks som att äldre par håller varandra i handen, till skillnad från mer 

erotiska sexuella aktiviteter. De första uppfattas som gulligt och oskyldigt medans det andra 

uppfattas som mer komplicerat och lättare kan framkalla emotionell stress hos 

undersköterskorna (Rämgård, 2010, s.42). Även en studie från Storbritannien konstateras 

liknande resultat: att lättare utryck som att hålla hand och klappar accepteras av personalen 

medans utryck utöver detta möts med oro som bäst, och med chock eller avsky i värsta fall 

(Bamford, 2011, s. 6). Vad som betraktas som opassande sexuella utryck varierar mellan olika 

personal, bedömningen är alltid subjektiv och baserad på personalens egna föreställningar, 

attityder och värderingar (Higgins et al, 2004). 

Personalens förhållningssätt till de sexuella uttrycken utifrån ett 

genusperspektiv 

Ward et al (2005) undersöker konstruktionen av sexualitet i demensvården. 

Frågeställningarna i studien är: Vilka åsikter och uppfattningar om sexualiteten hos personer 

med demens uttrycks av vårdgivare? Vilka överväganden påverkar hur personal agerar på 

människor med demens sexuella uttryck, både på en mellanmänsklig och på en organisatorisk 

nivå?  Enligt forskarna påverkar genuskonstruktioner personalens tolkningar och uppfattning 

av de situationer där de möter de boendes sexuella utryck. Med hjälp av textanalys på 

personalen utsagor, om hur personalen förhåller sig och reflekterar kring relationerna mellan 

dementa på äldreboenden avslöjas outtalade könsmönster och hur detta eventuellt kan påverka 

personalens reaktioner på sexuella utryck. I intervjuerna visar sig dikotomin manlig 
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överträdelse kontra kvinnlig sårbarhet och medföljande straffa/skydda reaktion som svar på 

sexuella utryck från de olika könen.  Följden kan bli att män flyttas från äldreboendet eller till 

andra delar av vårdinrättningen, på grund av de genusstereotypa tolkningarna. Detta samtidigt 

som att fokuset på den kvinnliga utsattheten osynliggör kvinnors sexualitet (a.a).  

Utifrån intervjuerna med personalen kan man utläsa att mäns sexuella utryck oftare 

upplevs som problematiska samtidigt som kvinnors sexuella utryck förbises och 

uppmärksammas inte på boenden. Problem i omsorgsmötet uppstår utifrån olikhet i kön 

mellan vårdare och boende. När de sexuella uttrycken riktas mot dem så uppmärksammas det. 

Personal av kvinnligt kön har oftare problem med män och personal av manligt kön oftare 

problem med kvinnor (Ward et al, 2005). Forskning har visat att personal endast har delvisa 

kunskaper om de boende som flyttar in på äldreboendet och att ämnet sexuell orientering 

undviks vilket resulterar i att heterosexualitet är det som förväntas existera samt att det också 

osynliggör de boende som är icke-heterosexuella. Forskarna uppmärksammar behovet av gå 

bortom antagandet att alla är heterosexuella och använda sig av en vidare syn på sexualitet i 

äldreomsorgen (Ward et al, 2005). 

Yngre/ny personals möte med de äldres sexualitet 

Personal som är ung och ny i undersköterskeyrket beskriver att de känner sig mer utsatta i 

mötet med de äldres sexualitet än de som jobbat längre och har mer utbildning (Rämsgård, 

2010, s. 54). 

Personalen och anhöriga 

Det som avgjorde om personalen valde att agera mot ett sexuellt utryck påverkades dels av 

möjligheten att anhöriga skulle kunna lämna klagomål, dels att personalen eftersträvade att 

bevara individens värdighet samt utifrån reaktionerna från de andra boende på äldreboendet 

(Ward et al 2005). Det specifika boendets subkultur med gemensamma delade värderingar 

påverkade också om personalen ingrep (a.a). Miles and parkers studie (refererad i Elias & 

Ryan, 2010) uppmärksammar att personalen ibland antar en moralisk roll att övervaka om de 

boendes relationer på demensboendet är under samtycke med dess anhöriga. De kan då på 

begäran av de anhöriga hindra att relationer uppstår på boendet. När anställda hade denna 

reglerande roll så föreslog forskarna att personalens handlingar var baserade på en eller fler av 

fem följande antaganden: 

 

 Att sexuella förbindelser där samtycke av de anhöriga krävdes oftare resulterade i tvångsåtgärder än vid 

intima relationer som skedde utanför äldreboende. 

 Att sexuella relationer mellan boende var mer skadliga än sexuella intima relationer utanför 
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äldreboenden. 

 Att personalen har en professionell skyldighet att minska risken för skada i en sexuell intim relation till 

en nivå som inte existera för människor som inte bor på äldre boenden. 

 Att personalen är medveten om all sexuell aktivitet på äldreboendet för att ta itu med de tre föregående 

antaganden. 

 Att personalen har en skyldighet att företräda frånvarande auktoriteter så som godemän, ombud eller 

släktingar till den äldre på boendet och att övervaka eller begränsa de sexuellt intima relationerna på 

boendet. 

 Egen översättning av Miles och Parkers studie (Citerad i Elias & Ryan 2010). 

Platsens och rummets betydelse för sexualiteten och relationerna 

Ett genomgående tema i princip all genomgången litteratur är platsens påverkan på den äldres 

möjlighet att upprätthålla sin integritet och därigenom ha möjligheten att kunna utrycka sin 

sexualitet (se Ward et al 2005; Rämgård 2010). Den fysiska platsen, Rummet påverkar också 

vad som av personalen betraktas vara okej, vissa sexuella utryck accepteras i det egna rummet 

men i samlingsrum och gemensamma lokaler uppfattas de av personalen, anhöriga och 

grannar som opassande (Rämgård 2010). Forskning uppmärksammar hur utformningen av 

vissa delar av äldreboendets fysiska miljö påverkar de äldres möjlighet till närhet, fysisk 

beröring och icke verbal kommunikation. Utformningen avgör om och hur nya och gamla 

relationer kan utvecklas (Ward et al 2005). 

Möjliggörar- och problemperspektivet på äldres sexualitet  

Även om viss forskning visar på att personalen skall medvetandegöra sina värderingar kring 

äldres sexualitet och på så sett hindra att personals negativa attityder får till följd att de äldres 

sexualitet stoppas eller begränsas, så ligger oftast också tyngdpunkten i att den har ett 

problemperspektiv till den äldre sexualiteten (Rämgård 2010). Den visar på de olika typer av 

problem som kan uppstå i samband med att personalen möter den äldres sexualitet. Endast två 

studier har ett tydligt möjliggörarperspektiv på de dementas sexualitet. (Ward et al 2005 & 

Bamford 2011).  

Sammanfattning tidigare forskning 

Stereotypa genuskonstruktioner påverkar personalens förhållningsätt till de boende. Ibland 

resulterar det i att män flyttas från äldreboendet. Männens sexualitet beskrivs som mer 

problematisk, samtidigt som kvinnors sexualitet ofta förbises (Ward et al 2005). 

Heterosexuell attraktion är endast den som förväntas existera samt vara problematisk (a.a). 

Äldreboendets specifika subkultur varierar och påverkar i vilken grad personal ingriper i 

relationer på äldreboendet (a.a). Äldreboendet som plats och rum reglerar vilka sexuella 

utryck som anses vara passande (Rämgård 2010). Rummet kan också utformas så att 

relationer mellan boende möjliggörs (Ward et all 2005). Yngre personal beskriver att de 
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känner sig mer utsatta av de äldres sexuella uttryck (Rämgård 2010). Personalen har lättare att 

hantera intimitet vilken bland annat uttrycks som att äldre par håller varandra i handen, till 

skillnad från mer erotisk uttryckt sexualitet (se a.a; Bamford, 2011, s. 6). 

Sökvägar 

Vetenskapliga artiklar söktes utifrån databaserna Academic Search Premier, SOC index med 

fulltext och Ageline. Med sökbegreppen dementia, sexuality fick vi 88 träffar. Anledningen 

till att normer utelämnades från denna sökning var för att när sökningen gjordes med ovan 

nämnda sökord samt normer, så blev sökningen för avgränsad och gav noll i träffresultat. 

Utifrån de 88 träffarna sållades sedan de flesta bort. Forskningen avgränsades utifrån att den 

skulle utgå från personalens perspektiv på demenssjukas sexualitet samt att den hade relevans 

för syftet med vår studie. Alla vetenskapliga artiklar som valdes ut var peer rewieved och 

valdes utifrån att de fanns i fulltext och att de var skrivna mellan 1990-2012. Av sökresultatet 

hade endast två ett genusperspektiv, vilka var (Ward et al 2005) och (Hayes 2009) Manuella 

sökningar gjordes även på ovanstående forskningslitteraturlistor. En genomgång av Sveriges 

kommuners och landstings portal (www.skl.se) gav fakta om särskilda boenden för dementa.  

De svenska FOU enheternas forsknings portal (www.socialstyrelsen.se) genomsöktes och gav 

en studie om hur undersköterskor på äldreboenden förhåller sig till äldres sexualitet (Rämgård 

2010). Socialstyrelsens portal söktes också igenom efter rapporter om demens samt demens 

och sexualitet. Detta gav fakta om antalet dementa i Sverige och en fallbeskrivning från 

socialstyrelsens etiska råd, vilken användes som inledningsvinjett under 

fokusgruppsintervjuerna. 

Etiska överväganden 

Etiska principer 

De etiska principerna för all forskning innebär att man tillgodoser informationskravet, 

nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Informationskravet innebär att 

man ska informera deltagarna om syftet med studien samt att deltagandet är frivilligt. 

Nyttjandekravet innebär att den informationen som samlas in om deltagarna inte får användas 

för något annat än ändamålet med forskningen. Konfidentialitetskravet innebär att inget som 

kan röja deltagarnas identitet kommer att tas med i den färdiga uppsatsen. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna är de som har rätt att bestämma över sitt deltagande och att samtycket 

när som helt kan dras tillbaka (Bryman, 2008). 
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Innan genomförandet av fokusgrupperna skickade vi ut ett informationsbrev (bilaga 1) till 

alla de berörda demensboendena där det framgick syftet med studien, hur vi skulle samla in 

informationen samt att deltagandet var frivilligt och att materialet skulle förvaras säkert och 

endast användas för studiens syfte. Vid själva fokusgruppsintervjun gick vi åter igenom dessa 

punkter och bad samtliga deltagare att fylla i ett samtyckesbrev (bilaga 2) som vi sedan 

samlade in. Där beskrev vi att deltagandet var frivilligt, att uppgifterna skulle hanteras 

konfidentiellt samt lämnade våra uppgifter i fall någon av deltagarna skulle vilja nå oss med 

frågor efter intervjun. Vi informerade även innan fokusgruppen började att alla som ville 

gärna fick tillgång till den färdiga uppsatsen genom att skriva sina mejladresser på 

samtyckesformulären så att vi kunde mejla dem uppsatsen. 

Etiska ställningstaganden 

Vi har ansvar både för personalen och för de boende när det gäller hur vi handskas med 

materialet i vår studie. Sexualitet kan vara ett känsligt ämne att prata om. Det är även möjligt 

att vissa kan känna skuld när sexualitet riktas mot dem, och att det kan vara svårt att prata om 

dessa känslor. (Rämgård 2010) Under arbetets gång har vi diskuterat vad vår studie skulle 

kunna innebära både för den personal som vi intervjuat och för de människor som det berättas 

om i fokusgrupperna och försökt att motverka eventuella skadliga effekter av studien för dem.  

I vår studie frågade vi personalen om deras förhållningssätt till den grupp människor med 

demens som de arbetar med och efterfrågade berättelser om svårhanterade situationer som de 

varit med om. Detta gav oss flertalet berättelser som handlade om de boende med demens, 

många mycket utelämnande. Ett problem som vi ser det är att de boende själva inte hade 

möjlighet att påverka vad som berättades om deras privatliv och känsliga situationer som de 

varit i på grund av demenssjukdomen. Även om vårt fokus hela tiden låg på personalens 

förhållningssätt och upplevelser av dessa situationer så innebar detta att människor som inte 

blivit tillfrågade att delta i studien kom att figurera i den. Detta gjorde att vi uppfattade det 

som extra viktigt att tänka på hur vi borde handskas med informationen vi fick. Lag 2003: 460 

innebär att forskning ska bedrivas med respekt för människor och att deras välfärd är viktigare 

än forskningsintressen. För att skydda de boendes integritet omarbetade vi därför berättelser 

som handlade om dem så att de inte innehöll detaljer som skulle kunna identifiera de 

människor som var en del av dessa eller deras anhöriga.  

Vi upplevde att ämnet sexualitet var olika känsligt i olika grupper, samtidigt är det värt att 

påpeka att samtliga deltagare i fokusgrupperna själva hade valt att delta och att vi inte ställde 

frågor som handlade om den egna sexualiteten utan om deras förhållningsätt som 
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professionella gentemot de personer som de arbetar med.  Vid några få tillfällen uttryckte 

personal oro för hur den informationen de gav oss skulle användas. I dessa fall påminde vi 

deltagarna om syftet med studien, att vi skulle hantera de uppgifter de gav oss så att 

personerna som var med i berättelsen inte skulle kunna identifieras samt att deltagandet var 

helt frivilligt.  

Ett av de svåraste ställningstaganden vi gjorde handlade om de berättelser som vi fick om 

övergrepp och framförallt de fall där personalen haft svårt att avgöra om de skulle tolka något 

som ett övergrepp eller ej. Personalen valde själva att dela med sig av dessa upplevelser och 

det handlade dessutom om situationer som de mött i sina professionella yrkesroller, samtidigt 

finns alltid möjligheten att personer berättar mer än vad de känner sig bekväma med i 

efterhand. Det är även möjligt att den naturliga fokusgruppen som ett sätt att samla material 

kan göra det lättare för deltagarna att glömma bort syftet med samtalet då det är ett samtal 

mellan människor som sedan tidigare känner varandra. Vi valde i de fall vi upplevde att en 

deltagare eventuellt sagt mer än vad den egentligen velat att inte ställa följdfrågor. Man har 

även ett etiskt ansvar för hur man framställer människor. Vi har försökt att undvika att enbart 

låta personers uttalanden få illustrera en specifik ståndpunkt och även strävat efter att lyfta 

fram det som visar intervjupersonerna som reflekterande subjekt. 

För personalen kan det vara positivt om detta ämne lyfts fram som viktigt. Ökad kunskap 

på området kan leda till att frågor om sexualitet och demens ges större utrymme både i 

utbildningen och som en fråga att arbeta med på arbetsplatsen. Om cheferna blir 

medvetengjorda om att det behövs arbetas med detta kan personalen få mer stöd och tid till att 

prata om ämnet vilket skulle kunna leda till mindre stress och osäkerhet för dem. I det större 

perspektivet kan man säga att frågor som rör sexualitet och demens i stor utsträckning hör 

ihop med åldrande, och i denna bemärkelse så är det frågor som berör oss alla i samhället. Vi 

åldras alla och även om naturligtvis inte alla människor kommer att drabbas av demens så är 

det sannolikt att väldigt många av oss åtminstone kommer att känna någon som kommer att 

göra det. 

Teoretiska utgångspunkter  
Vi har använt oss av delar av Giddens teori om intimitetens omvandling (1995) samt delar av 

McRuers Crip theory (2006) som utgångspunkt för att förklara vårt resultat. Först efter att vi 

samlat in och tolkat materialet från fokusgrupperna sökte vi efter teorier som skulle kunna 

hjälpa oss att analysera resultatet. Crip theory är en normkritisk teori som länkar samman 

handikappstudier och queerstudier genom att visa på hur kropp, sexualitet, genus och social 
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identitet samspelar. Giddens i sin tur tar upp hur villkor för- och normer om kärleksrelationer 

och sexualitet har förändrats över tid och hur detta påverkar hur vi strukturerar våra liv. Båda 

fokuserar på den strukturella nivån, där individens livsutrymme förklaras gentemot samhällets 

struktur och normer. Orsaken till att vi valt att använda två teorier är att vi anser att de 

kompletterar varandra och tillsammans hjälper oss att besvara syftet med studien som är att 

öka kunskapen om hur normer och värderingar påverkar hur personalen på demensboenden 

förhåller sig till de boende när de gäller sexualitet och kärleksrelationer. Vi har använt delar 

av Giddens teori (1995) för att förstå hur personalen resonerar och reflekterar kring vad som 

är avvikande och normalt. Giddens begrepp det hörreflexiva samhället har använts för att 

förstå hur personalen tolkar de boendes relationer och sexuella handlingar genom att hänvisa 

till både nutid och dåtid. McRuers teori (2006) har använts därför att den ifrågasätter det som 

naturliggjorts och på så sätt kan visa på normerna bakom det som ses som det naturliga. Crip 

theory fokuserar på funktionshinder och sexualitet och visar på hur de båda är delar av samma 

system där det finns en strikt uppdelning mellan normalt och onormalt och där normalitet 

definieras av sin motsats. McRuer skriver att den funktionshindrade identiteten är den enda 

identiteten som vi alla kommer att förkroppsliga under förutsättning att vi lever tillräckligt 

länge, och han definierar även funktionshinder som att det kan innebära kognitiva 

funktionshinder. (vilket är det som sker vid demens) Vi tänker att hans teorier därför även kan 

säga något om de normer och värderingar som finns kring sexualiteten hos människor med en 

demenssjukdom. Vi har alltså använt delar av det som McRuer skriver gäller för människor 

med funktionshinder för att förstå villkoren för människor med demenssjukdom. Vi kommer 

nedan att redovisa de begrepp i de båda teorierna som vi kommer att använda oss av under 

rubriken ”Analys” för att belysa resultatet  

Giddens: Viktiga begrepp 

Det högreflexiva samhället och det reflexiva jagprojektet 

Giddens menar att vi nu lever i ett högreflexivt samhälle som har uppstått till följd av de 

genomgripande sociala förändringar som sker och har skett.  Stereotypa könsroller och 

hetronormativitet ifrågasätts. Själva identiteten har blivit ett öppet projekt som kontinuerligt 

förhandlas fram genom ett reflekterande av det förflutna, nutiden och framtiden (Giddens, 

1995). 

Den plastiska sexualiteten 

Detta innebär sexualitet för nöjets skull, frikopplad från fortplantning, vilket enligt Giddens 

skulle innebära att sexualitet bara skulle kunna ses som olika val hos olika personer och 
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därmed bryta den hetrosexuella sexualitetens status som normerande då den inte längre 

behövs för människans fortplantning (Giddens, 1995, s. 10). 

Det romantiska kärlekskomplexet 

Giddens menar att detta innebär en strukturering av relationer där berättelsen om den 

romantiska kärleken i relationen blir det centrala sättet att förstå sina relationer på, det sätt på 

vilket dåtid och nutid kan forma framtiden.  Genom att ha kärleksromanen som förebild 

förstås kärleken som ett sätt att organisera sin framtid. Genom till exempel bilden av vad ett 

normalt liv ska inrymma (äktenskap) kan individerna organisera framtiden och veta vad de 

kan förvänta sig av den (tvåsamhet, hetronormativitet, familj) (Giddens, 1995, s. 44-62). 

Demokratiseringen av privatlivet 

Ett annat intressant begrepp av Giddens är demokratiseringen av privatlivet.  Med detta menas 

att kunna ingå frivilliga och jämlika förhållanden med andra. Giddens menar att det är genom 

ett lyckat förverkligande av det reflexiva jagprojektet som en person uppnår den autonomi 

som är förutsättningen för att man ska kunna relatera jämlikt till andra människor. Det 

förutsätter både rättigheter och skyldigheter (Giddens, 1995, s. 159-168). 

Den rena relationen 

Med detta menar Giddens en relation som upprättas för sin egen skull och bara upprätthålls så 

länge som parterna anser att den är värd att upprätthållas. Den kännetecknas av jämlikhet och 

ett ömsesidigt och jämlikt förhandlande av dess villkor (Giddens, 1995, s. 51.58). 

McRuer: Viktiga begrepp 

Tvångsmässig funktionsduglighet 

McRuer (2006) hävdar att det finns en stark koppling mellan systemen i samhället som 

producerar en tvångsmässig heterosexualitet och systemen som producerar en tvångsmässig 

funktionsduglighet. Både funktionsduglighet och heterosexualitet definieras som sakers 

normala ordning och står i motsats till homosexuell/queer och funktionshindrad.  

Heterosexualitet och funktionsduglighet blir på så sätt osynliga begrepp eftersom de tas för 

givna som det naturliga, samtidigt är de beroende av existensen av dess motsats för sin 

definition.  Genom att ange vad man inte är förstår man vad man är och genom att definiera 

vad som inte är normalt definieras även det normala. Vad McRuer gör är att rikta fokus på hur 

vissa saker har blivit naturliggjorda. Istället för att ifrågasätta vad som är avvikande 

ifrågasätter han vad som är naturligt och hur det blev så. Det är de system som definierar 

normalt/ onormalt som skapar vad som är queer och funktionshindrat (McRuer, 2006, s.1-6). 
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Den funktionsdugliga heterosexualiteten 

McRuer skriver att begreppen heterosexualitet och den funktionsdugliga kroppen har en stark 

koppling till varandra. Heterosexuell definieras som att det är det normala förhållandet mellan 

könen och motsatsen till homosexualitet. Den funktionsdugliga kroppen definieras som att 

den är motsatsen till en funktionshindrad kropp. Båda begreppen definieras genom att hänvisa 

till en motsats, snarare än att beskriva vad det verkligen är. Han påpekar att om det är svårt att 

förneka att det finns något som kallas normalitet så är det ännu svårare att definiera vad detta 

normala är. Han kallar dem tvångsmässiga därför att både heterosexualitet och 

funktionsduglighet antyder att det finns val i ett system där det egentligen inte finns det. 

Själva systemet utgår från att alla kollektivt strävar efter samma identiteter, det vill säga de 

normala identiteterna. Detta system behöver att människor med funktionshinder i ett ständigt 

upprepande förkroppsligar för de andra i systemet ett jakande svar på den underliggande 

frågan ”Skulle du inte hellre vilja vara som jag, det vill säga normal? Även här pekar han på 

likheter med den tvångsmässiga hetrosexualiteten som Butler beskriver i queerteori där den 

hetrosexuella identiteten behöver ett konstant upprepande för att bibehålla den heterosexuella 

hegemonin, och i likhet med den heterosexuella identiteten är den funktionsdugliga 

identitetens konstanta repetition dömd att misslyckas eftersom det inte är identiteter som går 

att uppnå en gång för alla (a.a s. 6-10). 

Återskapandet av den heterosexuella identiteten genom heteronormativa 

uppenbarelser 

McRuer menar att den funktionsdugliga heterosexualiteten har anpassat sig och förändrats 

genom tryck från sociala rörelser och samhällsförändringar. Genom att de sociala rörelserna 

kom med krav på rätt till självdefiniering har bland annat den homosexuella kroppen gått från 

att ses som klinisk sjuk till att bli en kropp som inte längre markerar en total avvikelse. Men 

dessa förändringar har inte bara lett till en förbättrad ställning för den homosexuella och 

funktionshindrade kroppen, det satte även heterosexualiteten i fara då det visade på systemets 

inre motsägelser. Detta ledde enligt McRuer till uppkomsten av en synligare mer flexibel 

hetrosexuell kropp. Dessa nya heterosexuella kroppar är fortfarande beroende av samma 

motsats att definieras mot men de har en större tolerans för det avvikande. Dessa flexibla 

kroppar möjliggör i sin tur vad han kallar heteronormativa uppenbarelser vilket fortsätter att 

ge en subjektiv känsla av helhet i den hetrosexuella identiteten. McRuer menar att ett av 

problemen med dessa stunder av uppenbarelse är just att de förutsätter en funktionsduglig 

kropp. Det är bara dessa kroppar som har förmågan att framgångsrikt förhandla i den samtida 
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krisen rörande heterosexualiteten. Dessa stunder av heteronormativa uppenbarelser (eller aha-

upplevelser) är därför alltid funktionsdugliga sådana (a.a s.10-13). 

Funktionsdugliga sexuella subjekt/undersåtar 

Synliggörandet av heterosexualiteten och kraven på självdefiniering som kom från t.ex. 

gayrörelsen gjorde att heterosexualiteten blev alltmer ifrågasatt och hotad. Han ger flera olika 

exempel på försöken att återupprätta den heterosexuella och funktionsdugliga identiteten. En 

av dessa är Clintonskandalen där Clinton offentligt bad om ursäkt för sitt beteende till sin 

familj och hela folket och i och med detta återupprättade den normativa heterosexualiteten 

genom att visa på vad som är önskvärt och normalt beteende och värderingar. Det var just 

dessa hot som skapade den nya flexibla funktionsdugliga heterosexuella undersåten/subjektet 

tillsammans med neoliberalistiska tiden vi lever i som värdesätter flexibilitet. Under 

neoliberalismen är de människor som verkligen är innovativa och flexibla de som klarar sig 

genom en kris. Det nya flexibla heterosexuella subjektet har samma förmåga. (han kallar 

dessa uppenbarelsestunder eller aha upplevelser som hjälper subjektet genom en kris i den 

heterosexuella funktionsdugliga identiteten) Något viktigt är dock att denna flexibilitet i den 

neoliberala tiden å ena sidan innebär att de flexibla människor som jobbar i företag har en 

frihet att agera och sätta upp mål för företagets bästa men företaget å andra sidan har även en 

frihet att anställa och avskeda som de vill när det drar ihop sig eller expanderar och 

medarbetarna måste då flexibelt och maktlöst underkasta sig detta. McRuer gör kopplingen 

till den flexibla heterosexualiteten som expanderar och drar ihop sig och att de 

funktionshindrade och queeridentiteterna flexibelt måste underkasta sig detta (a.a s.13-19). 

Resultat 

Vi har valt att strukturera resultatet i fyra olika teman med underrubriker. De olika temana 

består av Reflexivitet hos personalen, Personalens syn på de boendes rätt till 

självbestämmande och det sexuella handlingsutrymmet, Samtycke och övergrepp och sist 

Personalen genus och heterosexuell tvåsamhet. 

Tema 1: Reflexivitet hos personalen 

Med reflexivitet menar vi ett reflekterande över det egna handlandet och tänkandet. Det var 

något som återkom i alla fokusgrupper. När personalen resonerade kring detta handlade det 

ofta om situationer där det egna synsättet inte stämde överrens med någon annans eller 

gruppen i stort.  Resonerandet rörde sig främst kring tre olika teman som beskrivs nedan. 
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Tankar om att människor uppfattar och tolkar olika i personalgruppen 

Vid flera olika tillfällen beskrev personalen att olika personal kan reagera olika på samma 

situation på grund av personliga synsätt och värderingar. 

Hur man ser på olika sätt, att man säger att det är väl ingenting, någon liksom så där nonchalerar det lite, 

så vissa dom, dom ser med andra ögon, ja vi ska nog vara lite uppmärksamma här så att det inte går för 

långt. Det beror på, på hur man är själv som människa, själv också, hur man tar det till sig själv. 

En personal berättade om hur arbetsgruppen haft en radikalt annorlunda syn än honom på när 

personalen skulle ingripa och stoppa sexuella uttryck hos de boende. Han beskrev att han 

ansett att man låtit det gå för långt och att detta inte var bra för de boende. 

Tolkning: 

Vi tänker att det här visar på hur personalens förhållningssätt mot de boendes sexualitet är 

något som styrs dels av de egna värderingarna och dels av arbetsgruppens värderingar. 

Personalen tillåter varandra att ha olika tolkning av en situation och hantera den olika. 

Problem uppstår först då de uppfattar den för olika. 

Tankar om att människor uppfattar och tolkar olika kopplat till de anhöriga 

En annan variant på detta var när personalen uppfattade en situation annorlunda än de 

anhöriga. Även dessa situationer beskrevs som svåra att veta hur man skulle tänka och handla 

i som personal. En person beskrev hur en anhörig hade en sexuell relation med sin partner, 

och att personalen uppfattade detta som felaktigt då den boende enligt dennes mening var så 

pass långt gången i demensen att den inte ens förstod vad som hände. Deltagaren reflekterade 

över gränsen mellan när man ska och inte ska lägga sig i en relation som personal.  

- ja man kan ju lägga ner mycket av sina egna personliga värderingar också, det är lätt alltså, för vissa 

gånger så kan man ju tycka att dom är i ganska dåligt skick… fruarna också som är här, man vet inte om 

man tycker att det är så kul att man vet att det pågår.” 

- att deras man kanske kommer då […] det är lite svårt faktiskt där 

- det är svårt 

- egentligen så borde man ju prata mycket mer om det här än man gör faktiskt för att 

- det är så här lite hysch, hysch och skambelagt att prata om gamlingar och sexualitet, och helt tyligt är att 

dom har ju sexdrift 

-så det borde ju inte vara så mycket onaturligt att prata om det, än jag tycker att vi gör faktiskt 

Tolkning: 

Konflikten för personalen här ligger som vi förstår det i att veta vem som har 

tolkningsföreträde i denna situation, personalen eller den andra partnern? Samt rädsla för att 
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låta de egna värderingarna styra för mycket så att personalen agerar paternalistiskt.  Alltså en 

konflikt mellan personalen som beskyddare av de dementas integritet och parets rätt till 

privatliv.  Den svåra frågan för dem blir hur situationen ska förstås. 

Konflikt mellan hur personalen känt inför en situation och hur de vill känna/handla i 

den. 

En typ av reflekterande som personalen gjorde handlade om tillfällen när det uppkommit 

situationer som personalen upplevt som känsliga och ovanliga och som de inte tidigare haft 

erfarenhet av. Reflektionerna här hade en lite annorlunda karaktär då de beskrev känslan de 

haft inför situationen som negativ eller villrådig och att de i efterhand skulle vilja ha gjort 

eller tänkt annorlunda.  En typ av historia som uppkom två gånger handlade om kvinnliga 

boende som onanerade. I ett av fallen beskrev deltagaren hur situationen överraskat och att 

denne känt obehag inför situationen och osäker på hur man skulle göra, för att senare resonera 

att det borde vara okej med onani. Gruppen i stort höll med om att man borde uppfatta 

situationen som normal. En faktor som de själva tog upp som viktig i dessa fall var ovana att 

möta situationen i båda fallen beskrevs att de varit nya i yrket då de inträffat. 

-När vi kom in till den där kvinnan som höll på med sig själv där så, jag, då var jag ganska ovan vid 

sådana situationer så jag blir ju ganska chockad, hade, hade jag varit själv så hade jag nog liksom bara.. 

gått in och gjort det jag skulle liksom, och inte uppfattat situationen. 

En annan person återkommer till en berättelse som tidigare beskrivits som obehaglig: 

-jo, det var ju samma med kvinnan, hon som höll på med pipmuggen där, då var det också bra att min kollega var 

med för jag var helt så här, jag stängde ju bara dörren så där oj! Och jag frågade henne vad gör vi nu? Hon bara; 

ja vi får väl vänta lite 

-okej, jag var också så här helt chockad, vad gör vi nu, värsta grejen.  

Tolkning: 

Genom att reflektera och resonera med sig själv och gruppen så ges en tidigare erfarenhet där 

kvinnlig onani först uppfattats som något att bli chockad över en annan förståelse och mening. 

I detta fall att det kan bemötas som något naturligt. Detta gör det möjligt att förstå liknande 

situationer annorlunda i framtiden.  

Tema 2: Personalens syn på de boendes rätt till självbestämmande och det 

sexuella handlingsutrymmet 

När det gäller de boendes sexuella uttryck och kärleksförhållanden kopplat till 

självbestämmanderätten fanns det tre olika förhållningsätt som kom fram i de olika 

fokusgrupperna. I två av grupperna betonades mer den boendes rätt att själv bestämma under 
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förutsättning att de inte skadade sig själva eller någon annan, medans de andra grupperna mer 

betonade att man skulle ta hänsyn till de anhörigas vilja.  Det fanns röster för de olika 

förhållningssätten i samtliga grupper men hur mycket de betonades skiljde sig åt. I alla 

grupper uttryckte personalen också att de var ansvariga för att begränsa dessa situationer då 

sexuella uttryck uppstod. Nedan beskrivs dessa tre förhållningssätt mer ingående. 

Personalen har fokus på den boende som beslutsfattare/ ”Vi kan ju inte göra så 

mycket” 

På ett boende berättar personalen om en situation där en kvinna som redan hade en partner 

inlett en ny relation med en man på boendet. Detta hade lett till en situation som personalen 

beskrev som svår att hantera då kvinnans partner utanför boendet inte accepterade detta. De 

berättade att de försökte att avleda mannen som var boende hos dem när kvinnans äkta man 

kom på besök men att de annars inte tyckte att de hade rätt att stoppa relationen.  De beskrev 

de boende som att de själva måste få bestämma. 

- Men det är ju liksom egentligen inte, vi kan ju inte göra så mycket mer än att vad vi gjorde i det läget. 

Vi har ju ingen sådan här rättighet att inte låta dom sitta och hålla i handen och vara med varandra och så 

där men det som vi försökte göra för hennes man vart ju väldigt ledsen och arg när han kom och såg det 

här, så att vi försökte, vi kom fram till slut att när vi visste att han skulle komma då försökte vi sära på 

dom så att vi kunde ta en promenad med honom så att han inte var här då rå, men dom låg ju med 

varandra i sängen och så där ju och höll på så det var lite svårt faktiskt. Det är ju faktiskt ett riktigt 

dilemma, man vet inte hur man ska göra, men man kan inte göra så mycket, man kan inte tvinga, alltså 

dom måste ju få vara med varandra och så och sitta och hålla handen och 

- Så länge bägge är med på det 

- Ja, precis, det är ju förutsättningen 

På ett av boendena frågar vi om det har hänt att de boende glömt bort att de har en partner och 

skaffat en ny relation på boendet. En av personalen berättar att det absolut har hänt och att det 

är svårt att hantera som personal men att de aktivt arbetar utifrån självbestämmanderätten och 

inte hindrar de boende från detta om det inte direkt tror att det är skadligt för dem. På ett annat 

boende resonerar en av personalen om att även de dementa har rätt till att själva besluta om de 

vill inleda en ny relation på boendet, några håller med och lägger till att det bästa är att låta de 

boende vara under förutsättning att de mår bra av det och inte gör sig eller någon annan illa. 

Tolkning: 

Personalen på dessa boenden sätter självbestämmanderätten före de anhörigas vilja även om 

de ser det som svårhanterliga situationer och slits mellan de boendes och de anhörigas olika 

behov. Synsättet här tycks mer vara att personalen har tolkningsföreträde när det gäller vad 

som är bäst för de boende 
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Rätten till privatliv/de boendes integritet 

Alla fokusgrupper tog upp de boendes rätt till privatliv, där det sexuella handlingsutrymmet 

var en del som beskrevs. 

En personal berättar att han ser det som viktigt att man som vårdare är medveten om att de 

boende har rätt till sitt privatliv, att man inte ska gå in på de boendes rum hur som helst utan 

att knacka. Han berättar att hans arbete består i att ta hand om deras sjukdomar, inte att lägga 

sig i. 

- Det har man ju faktiskt lärt sig, att man ska ju alltid knacka. 

På ett annat boende beskriver en i personalen hur de arbetar för att ge de boende privatliv och 

ett sexuellt handlingsutrymme. 

- I det första fallet som jag kom att tänka på här, gjorde vi så att vi ordnade en liten skylt där det stod vi 

ser på tv. Som man lätt kunde sätta på dörren och det innebar att man inte vill ha besök, då är man 

upptagen, det kände alla till. Så har jag haft par där det har varit djupare in i demensen och så där de ändå 

har varit väldigt rara och jag har ett fall som jag kan dra mig till minnes där en herre hade gjort det väldigt 

mysigt för sin dam och han hade lagt ut en fäll på golvet, det visade sig hon led också av Parkinson så när 

de väl hade kommit ner på den här mysiga fällen så kom hon inte upp. Skratt och hon fick larma och be 

om hjälp. Det var en prekär situation och sådär för hon var inte lika gånget gången och var rätt medveten 

och så där. Man försöker stötta och inte inkräkta på deras relation, liksom så gott det går. 

Tolkning: 

Här tolkar vi det som att personalen har en positiv syn på de boendes sexualitet. Det finns en 

värdering att de dels ska ha rätt till en privat sfär som möjliggör samliv och att det är naturligt 

och hälsosamt för dem. Detta synsätt leder till att personalens bemötande av situationen blir 

att agera möjliggörare för att det ska finnas ett privat utrymme. Samtidigt ska det tilläggas att 

den sista situationen som beskrivs inte är lika komplicerad som andra situationer som 

personalen berättar om de boendes sexualitet.  Situationen utmanar inte samhällsnormer på 

samma sätt eftersom det är en heterosexuell relation mellan två personer som fortfarande har 

relativt låg grad av demens. Den utspelar sig dessutom avskilt. Den har en mer romantisk ton 

till skillnad mot berättelser om sexualitet på offentliga platser eller mer utlevande, utmanande 

sexuella handlingar. 

Personalen förespråkar begränsande av rätten till självbestämmande för de boende/ 

”Det får inte gå för långt” 

På samtliga av de boenden vi höll fokusgrupper på berättade personalen att de i vissa fall 

försökte hindra de kärleksrelationer eller sexuella uttryck som uppstod bland de boende.  En 

hållning var att det sågs som acceptabelt att begränsa men inte förbjuda. Två viktiga skäl som 

gavs för när personalen borde ingripa handlade om platsens lämplighet och hur de uppfattade 
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samtycket mellan de inblandade parterna. Det förekom ofta att de berättade att de inte tyckte 

att de hade rätt att förbjuda eller hindra de boende från sexuella handlingar men att de ansåg 

att de som personal ska se till att begränsa tillfällena och under vissa förutsättningar stoppa 

det. 

- Det finns massa olika lösning, men ibland är det kärlek, man kan inte förbjuda,  dom gör ju inget, bara 

kramar och kroppskontakt. De mår bra, okej, vi bjuder på 

- Det är inte så att man förbjuder alltså att gå in till varandra, i den bemärkelsen, men man ju kanske lite, 

eh, ser till så att det inte blir  

- mer 

-inte blir en vana 

Tolkning: 

Här tänker vi att det sker en slags avvägning hos personalen av vad som gör att handlingar ses 

som gränsöverskridande och att de behöver stoppas, och när de ses som något positivt. Det 

första citatet visar att det verkar lättare för personalen att acceptera boendes behov av närhet 

och ömhet än en vilja till mer sexuell kontakt. Det verkar även finnas en viss ambivalens hos 

personalen om rätten till självbestämmande för de boende kontra personalens skyldighet att 

till viss del styra och stoppa beteende som de uppfattar som skadligt. 

Personalen förespråkar begränsande av rätten till självbestämmande för de boende 

på grund av olämplig plats 

En av de faktorer som togs upp flera gånger som orsak för personalen att begränsa de boendes 

sexuella uttryck var platsen som det skedde på. Något som återkom var att utrymmen som de 

boende delade med varandra och besökare var olämpliga för sexuella uttryck. På ett boende 

berättade en i personalen att de ingrep och visade de boende till en annan plats när de såg 

sexuella handlingar i korridoren. 

- eller liksom visa dom till någon annan plats… och så fick vi göra och den här kvinnan då, hon kom och 

besökte sin man kanske en gång i veckan, så det gick väl ganska bra men det var ju värre kanske då…, 

om man nu var inne in arbetet och upptagen och så och så kom det kanske anhöriga, närstående på besök 

och så höll dom på där i korridoren utan att vi visste 

- Då vart ju dom chockade och förnärmade 

En annan personal säger: 

- Det är okej om dom håller på uppe på rummen för där har dom stängd dörr, men inte när alla sitter och 

tittar på, då kan jag säga stopp. 



33 
 

På ett annat boende berättar personalen om en boende som försöker kyssa alla män som hon 

ser, både personal och besökande anhöriga. Detta ser de som en situation där de behöver 

ingripa. 

Tolkning: 

Det som verkar styra hur personalen reagerar här är normer och värderingar om vad som är 

acceptabelt i det offentliga och det privata rummet. Det finns tankar på att man som personal 

dels har en skyldighet mot de boende (som inte själva på grund av demensen kan göra det) att 

hindra att de blir utsatta för andras blickar på något som borde vara privat i det offentliga 

rummet och dels att skydda de andra närvarande från att utsättas för olämpligt beteende eller 

närmanden från de boendes sida. Det är inte en syn på de sexuella uttrycken som olämpliga 

utan på platsen som olämplig. Personalen tar här över funktioner som sociala spelregler som 

de boende förlorat för att hjälpa dem.  

Personalen förespråkar begränsande av rätten till självbestämmande för de boende 

på grund av brist på samtycke 

I samtliga fokusgrupper uttryckte personalen att en absolut gräns för en persons sexuella 

handlingsutrymme och rätt att själv bestämma över sin sexualitet var när det skedde på 

bekostnad av en annan persons integritet. Det fanns olika uppfattningar om hur vanligt 

förekommande det var med övergrepp men samtliga uttryckte eller höll med om att man i fall 

där samtycke saknades från den ena parten hade ett ansvar som personal att stoppa. På ett 

boende berättade en i personalen om en situation där två boende på grund av demensen 

uppfattat en situation med fysisk närhet helt olika och där de som personal känt sig tvungna 

att ingripa. 

-Nä men alltså jag kommer ihåg ett annat fall där han var ju jätteförtjust i den här damen och damen 

tyckte om honom också, hon trodde det ju var sin pappa när han kom och klappa så där kunde man se 

direkt hon uppfattade inte samma situation så hon trodde att det var hennes pappa som klappade och 

liksom, han hade ju en annan.. 

Intervjuaren: - Intention. 

- Sorts relation eller ville ha till henne, då måste man reagera och komma som personal och det här är inte 

riktigt som det ska. 

Intervjuaren: - Hur förstod ni att det var så, att hon tänkte att det var sin pappa och han tänkte att det var 

en partner?.  
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- Han var ju jätte, han var rakare och höll om henne och ville pussa på munnen och hon liksom med 

kroppsspråket hej pappa liksom. 

- Då är det ju klart och tydligt att det inte är en sån situation och då är det vi som personal som måste se 

till att på en gång avbryta det och så att försöka skilja dom åt, båda var dementa också. 

 

Tolkning: 

Vad som beskrivs här är att det är viktigt hur personalen tolkar de boendes kroppsspråk och 

intentioner för att se om det finns samtycke. På andra ställen har personalen reflekterat över 

att hur man är som person påverkar hur man tolkar en situation. Vi tänker att hur man tolkar 

kroppspåk och intentioner också är något som kan variera mellan olika personer. Personalen 

blir som ett slags ställföreträdare för de dementa för de förmågor som de förlorat. De blir de 

som stoppar en situation som de antar att den boende inte skulle vilja vara med om de förstod 

situationen. På så sätt skyddar de dem mot effekter av demensen samtidigt finns det inget sätt 

att veta om personalens värderingar och normer stämmer med hur den boende skulle ha velat 

handla. 

Anhöriga som beslutsfattare över de boendes sexuella handlingsutrymme/ ”vi måste 

berätta” ”dom har rätt att få det berättat” 

I tre av fyra grupper berättade personalen om de anhöriga som en grupp med mycket 

inflytande eller makt över de boende. I vissa fall beskrev personalen att de ansåg att det var de 

anhöriga som skulle ha sista ordet när de gäller de boende och i andra fall beskrevs de 

anhöriga som en grupp som personalen var tvungna att lyssna till oavsett om de höll med dem 

eller inte. 

Graden av demens påverkar hur personalen bedömer vem som bestämmer över de 

boendes sexuella handlingsutrymme 

En viktig faktor som personalen tog upp var graden av demens hos en boende. Om en boende 

hade en hög grad av demens togs större hänsyn till den anhörigas vilja, medans de menade att 

en person som hade lägre grad av demens skulle få bestämma mer själv. 

- nej, jag kan tycka att det kan bero lite på vilken grad, alltså det finns ju olika grader av demens, liksom, 

hur pass sjuk man är, så att säga… det tycker jag alltså… man kan ju vara lite klar så här, och då tycker 

jag att man ska ha rätt att bestämma själv. 

- då behöver man inte fråga anhöriga heller tycker jag 

- man ska diskutera,  men man behöver ju inte fråga 

Tolkning: 
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Hur mycket en boende själv får bestämma vad gäller sin sexualitet och kärleksrelationer är 

direkt kopplat till graden av demens. När graden av demens är låg bestämmer de boende mer 

själva, och då graden av demens är hög ökar de anhörigas inflytande. 

”Man ska berätta för de anhöriga om de boendes relationer och sexuella kontakter” 

På två av boendena beskrev personalen att de tyckte att man ska berätta för anhöriga om en 

boende inledde en relation med någon annan.  De menade att anhöriga kan reagera mycket 

olika, några accepterade på grund av sjukdomen medans andra blev upprörda och ville att 

personalen skulle stoppa beteendet.  Hur personalen sedan hanterade situationen berodde på 

de anhörigas önskemål. På ett boende berättade personalen om att de anhöriga kan bli 

besvikna på personalen om de upptäcker något som de tror att personalen inte 

uppmärksammat eller undanhålligt. 

- Det är viktigt att anhöriga ska få veta och veta det ganska tidigt, hur det har börjat, för att som anhörig 

om man inte får veta och så har det kanske pågått ett halvår och då helt plötsligt kommer dom på besök 

och får se, men varför har ni inte sagt något? Varför har ni inte berättat? 

- Precis. 

- Som anhörig skulle jag bli jätte besviken 

På ett annat boende menade personalen att de anhöriga hade rätt att få veta om relationer och 

sexuella handlingar . 

Intervjuaren: - Tycker ni att man ska berätta för dom anhöriga? 

- Ja 

- Det måste man 

Intervjuaren - Man ska det? 

- Ja. 

- Håller alla med? 

- Dom har rätt att få det berättat. 

Vi frågade om de varit med om en situation där anhöriga och personalen haft olika 

uppfattning om vad en boende borde få göra och när personalen skulle ingripa. Flera av 

personalen menade att när det händer så måste man respektera de anhörigas vilja. 

En annan berättelse som återkom på olika boenden var att personalen tyckte att det vanligtvis 

var bäst om de anhöriga accepterade de boendes sexuella uttryck och möjliga relationer till 

andra på boendet då de menade att det var en del av demenssjukdomen att det hände.  
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Tolkning: 

Vi tolkar det som att personalen i de här fallen har en värdering om att det är anhöriga som 

ska ha det sista ordet i hur mycket sexuellt handlingsutrymme en boende får. Detta i sin tur 

påverkar hur personalen arbetar med den boende, om de försöker avleda, begränsa och 

separera eller om de mer tillåter den boende att ha relationer och uttrycka sexualitet. 

Personalens rädsla för att bli anklagade av de anhöriga 

På tre av fyra boenden beskrev personalen att det kunde vara ett dilemma att hantera när de 

anhöriga inte accepterade sexuella uttryck på grund av demenssjukdomen och på ett av 

boenden beskrev personalen att det även fanns en rädsla att bli anklagad av de anhöriga för att 

ha gjort fel om de inte berättade för dem vad deras anhörige gjorde på boendet. 

- ja, om vi inte gör det och det råkar hända en situation, då är det bättre att dom vet hur det ligger till, så 

att man inte får ett vad har ni gjort och hur kunde ni ha missat det? Man måste alltid ha ryggen fri, tycker 

jag, alltså som personal, för dom, hur man än vrider och vänder, vi jobbar inom vården och det är så 

mycket kritik och det är så mycket hur vi än vrider och vänder, så att, så det är ju mera så. Fast sen så 

självklart är det fall till fall liksom. 

Tolkning: 

Här verkar det som att rädsla för att bli anklagad av de anhöriga för att ha gjort fel eller för 

lite starkare styr över hur personalen förhåller sig till de boendes sexualitet än de egna 

värderingarna om vilket utrymme de boende borde ha. 

Ofrivillig separation av de boende 

Något som var vanligt förekommande var att personalen separerade boenden som var sexuella 

med varandra för att de anhöriga blev upprörda av att se det. Det handlade antingen om en 

kortvarig separation som en avledande promenad eller att de fick byta rum eller avdelning. De 

beskrev även fall där de anhöriga bestämt att flytta en person till ett annat boende för att 

separera dem från en annan boende som de hade en relation eller sexuell kontakt med . 

- dom var så söta, dom hade inget sexuellt förhållande nej men dom låg bredvid varandra och kramades 

och dom tyckte helt enkelt väldigt mycket om varandra och det gillade all personalen så man tyckte att 

dom var som ett par, men barnen dom flyttade på honom för att dom kunde inte acceptera det och jag 

kommer ihåg att personalen alla grät alla grät när dom gick med honom. Det var så sorgligt. 

Tolkning: 

När personalens normer och värderingar om de boendes sexuella handlingsutrymme kommer 

i konflikt med de anhörigas normer och värderingar får de anhörigas företräde. Detta 

kompliceras även av att de anhöriga är de som har makten att bestämma på vilket boende 

deras anhöriga ska vara.  Personalens enda maktmedel är att låta bli att informera anhöriga 



37 
 

vilket i sig kan leda till att de anhöriga blir upprörda om de själva upptäcker något som 

personalen inte informerat om.  

Tema 3: Samtycke och övergrepp 

Personalen och de boendes samtycke till relationer/sexualitet 

Personalen i två fokusgrupper berättar om erfarenheter av situationer där samtycke enligt dem 

inte funnits. Den ena gruppen berättade om ett övergrepp och den andra gruppen delade med 

sig av en erfarenhet där de ansåg samtycke inte funnits i en relation mellan två boende. 

Personalen tyckte det var svårbedömt om paret på boendet kunde ge samtycke till en relation 

eller sexuell samvaro. En annan erfarenhet finns också där personalen misstänkte att samtycke 

inte existerat i en relation mellan två boende:  

-Jag har väl haft nått fall där det har varit lite så hära tveksamt om den ena parten kanske har varit riktigt 

med på noterna, där vi en gång hittade underkläder, med där kom vi inte på någon direkt akt där utan vi 

hittade underkläder där inne och den damen var så pass enligt min mening långt gången i sin demens att 

hon inte riktigt kunde avgöra men det är ju också bara min bedömning. Men där var jag tveksam om hon 

förstod överhuvudtaget vad som skedde, men som sagt det vet jag inte riktigt,(...)  

Motsatsen är där personalen uttrycker erfarenheter av att samtycke (i princip) alltid existerar i 

de boendes relationer och då sexualitet uttrycks. En personal berättar om ett tillfälle då denne 

råkar komma in på en boendes rum då denna har en intim stund med en granne. Personalen 

förklarar hur han hanterade den överraskande situationen: 

- Man försöker normalisera så mycket som möjligt och sen halloj, halloj bara vara artig och trevlig, det är 

svårt att komma upp, jag ska hjälpa dig och sådär sen plocka ordning lite, sen så är det naturligtvis viktigt 

att man försöker bilda sig en uppfattning att båda tycker att det här är okej om man märker att det finns en 

relation. Det är väldigt ovanligt att jag har märkt det liksom inte är, utan det är på ett sätt som det är 

nästan så att det måste vara lite samtycke för båda för att det ska finnas någon eld, när man är i den 

åldern. Jag vet inte riktigt, Jag kan inte erinra mig om att jag stött på någon gång där den ena parten har 

varit väldigt på och den andra inte har varit det. 

Förutom ovanstående erfarenhet så utrycker en annan fokusgrupp också att de tycker att det är 

lätt att uppfatta om någon av de boende inte är intresserade. Fokusgruppen uttrycker att den 

aldrig varit med om en situation där relationer inte varit frivilliga, detta trots att visa av 

personalen jobbat i över tjugo år. Sedan berättar de om hur de tror att de skulle reagera om en 

sådan situation uppstår. De resonerar att de skulle avläsa signaler hos de boende och att det i 

yrkesrollen ingår att observera vad som händer på boendet.  

Tolkning: 

I de fall personalen uttrycker att samtycke alltid existerar, eller att det är lätt att uppfatta om 

samtycke existerar i relationerna så är en möjlig, och den enligt oss troligaste tolkningen av 

detta är att övergrepp inte har skett på dessa särskilda boenden. En erfarenhet som 
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komplicerar personalens bild av samtycke är som de beskriver det när det kan vara svårt att 

uppfatta om ett övergrepp har skett. Har personalen inte rent faktiskt sett övergreppet kan de 

heller inte veta vad som hänt, då de boende till följd av demenssjukdomen inte alltid har 

förmågan att uttrycka om ett övergrepp har skett. Om vi utgår från att ett övergrepp har skett i 

det första citatet så skall vi ha i tanken att en ömsesidig relation implicerar att två människor 

har kognitiva funktioner nog att veta om att de kan ge samtycke till den, i detta fall så medför 

demenssjukdomen utifrån personalens tolkning av situationen att den ena personen inte hade 

denna förmåga. Personalen blir i detta fall uttolkare och övervakare av ett förhållande mellan 

två människor vilket innehåller en asymmetrisk maktrelation då den ena parten är i en annan 

fas av demenssjukdomen. Personalen är i dessa fall ställd inför svåra och unika etiska 

dilemman. Ska de riskera att handla paternalistiskt och hindra de boende från att ha samvaro 

eller låta bli att ingripa och riskera att ett övergrepp sker. 

Personalens erfarenheter av boendes övergrepp mot andra boenden 

Personalen från hälften av fokusgrupperna berättar om erfarenheter där boende förgripit sig på 

andra boende. I båda erfarenheterna hade den som utfört övergreppet frontallobsdemens, 

nedanstående citat visar på ett av dessa övergrepp: 

-Jag har varit med om när jag jobbade natt att det var nästan nära på en våldtäckt. 

-Oj. 

-För vi hade en man som hade frontallobsdemens han var stor och kraftig han hade liksom lyckats smita 

till en kvinna och hade klätt av henne, så hörde jag hennes skrik, det var hemskt för han var ju jättestark 

den där killen och det var svårt att få honom där ifrån när han hade kommit så långt, men vi var tvungna 

att avbryta det för hon skrek hjälp. 

Personalgruppen menar att Sveriges rikes lag måste gälla även på ett äldreboende och att man 

inte kan göra som han gör, de menar att ett nej är ett nej. Den andra av erfarenheten hos 

personalen handlar om en frontalobsdement kvinna vilket enligt dem var översexuell. Hon 

överföll grannar och satte sig gränsle över dem eller hoppade på och kysste anhöriga till 

någon av hennes grannar då de var på besök på äldreboendet. En i fokusgruppen uttryckte att 

hon tyckte att det var hemskt med kvinnans handlande och att hon var översexuell. 

Tolkning: 

Två personalgrupper berättade om varsin erfarenhet av övergrepp mellan boenden på 

äldreboendet och detta påverkar kanske att personalen måste ha kontroll på vad som sker 

mellan de boende. En möjlig tolkning är att vetskapen i dessa grupper om att övergrepp kan 

ske också komplicerar för de boende att ha möjlighet att utrycka sin sexualitet då personalen 
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är tvungna att övervaka dem för att övergrepp inte skall kunna ske. Personalen måste vara 

närvarande i deras privata sfär för att ha vetskap om vad som sker i relationen. Det faktum att 

berättelserna beskriver både en manlig och en kvinnlig förövare är intressant och stämmer inte 

överrens med det som beskrivits i tidigare forskning där det ofta beskrivs att personal (och 

människor i allmänhet) inte ser på de övertramp som kvinnor gör lika allvarligt som de män 

gör eftersom det finns en syn på att män inte kan vara offer på samma sätt som kvinnor (Ward 

et al, 2005). 

Personalens erfarenheter av att boende blir utsatta för övergrepp av sin partner som 

bor utanför äldreboendet 

Hälften av fokusgrupperna berättade om erfarenheter av att de boende blivit utsatta för 

övergrepp av en hemmaboende partner. 

En fokusgrupp berättar om en erfarenhet när en make besöker sin fru på äldreboendet, efter 

besöket upptäckte personalen att hennes kateter var utdragen och låg på sängen. Personalen 

resonerar att den måste ha varit i vägen och att det måste göra fruktansvärt ont att få den 

utdragen. De berättar att de sedan kontaktat sjuksköterskan som då hade ett samtal med 

maken att han inte skulle dra ut hennes kateter. En annan erfarenhet av övergrepp är om hur 

en make som är på besök på äldreboendet och förgriper sig på sin fru:  

-Mycket, men jag tror också att i samma sekund som det uppdagades, så kände nog mannen också att det 

kanske är inte riktigt.. Han var nog också väldigt desperat i situationen och försöka få tillbaka bitar av sin 

fru som försvann och de här var också ett desperat försök, mig veterligen så hände det bara en gång och 

så var det inte mer sedan, det finns ju många aspekter i det, jag tror inte att det det bara var sexualdrift 

utan att det var i desperation att fortfarande bekräfta att det här är fortfarande är min fru, kanske mer. 

Efter upptäckten av övergreppet så övervakar personalen på avdelningen maken varje gång 

han är på besök och de springer in med saker till dem på hennes rum eller småstädar för att 

kunna kontrollera att övergreppet inte ska kunna återupprepas. 

I en annan fokusgrupp berättar personalen om att de tycker att det är svårt då en kvinna som 

bor på äldreboendet skall åka hem över helgen till sin icke dementa make och att denna har 

kvar sin lust. Personalen uttrycker att det är svårt att inte lägga in sina egna värderingar i vad 

de tycker om att paret fortfarande har sex, då kvinnan är (ganska) långt gången i sin 

demenssjukdom. 

De fortsätter att berätta men diskuterar då istället att de inte tycker det är så kul att veta vad 

som pågår när kvinnorna som bor på demensboendet få besök av sin icke dementa make. 

Personalen berättar att de tycker att det är svårt och att de känner att det är svårt att göra 
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någonting åt att det är så. Personalen uttrycker sedan att de tycker det är jobbigt att bli 

ombedd av maken att ta ut hennes kateter då hans fru ska åka hem från demensboendet över 

helgen. 

Tolkning: 

Vi tolkar det som att det uppstår ett etiskt dilemma för personalen i hur de skall se på dessa 

situationer då de boende har kognitiva svårigheter till följd av demenssjukdomen. I fallet med 

kvinnan som åker hem på helgerna och har sex med sin man, blir frågan hur personalen kan 

veta om hon vill eller inte vill detta? Personalen är ej närvarande för att avgöra detta, (utan 

oron kommer kanske av att de i dessa fall då den boende lämnar äldreboendet eller då den 

anhörige är inne på den boendes rum, tappar personalen möjligheten att närvara i relationen 

och veta om samtycke existerar). Personalen beskriver också reflexivt att det är svårt att inte 

lägga in sina egna värderingar i dessa situationer. Personalen uttrycker alltså en medvetenhet 

om faran med att göra detta, vilket möjligtvis medför att de inte stoppar relationen. Empirin 

visar att det är svårt för personalen att förhålla sig till situationer med sexualitet i en gränszon 

bortom den fysiskt och psykiskt normalfungerande kroppen. Det är också möjligtvis en 

sexualitet på gränsen eller bortom samtycket. Det här är svåra och unika etiska dilemman som 

personalen ställs inför utan att ha (specificerade) riktlinjer att förhålla sig till.  

Gränsöverskridande sexuella handlingar som riktas mot personalen 

I alla fokusgrupper berättas det om många erfarenheter av att de som personal blir utsatta för 

de boendes sexuella närmanden. Typerna av närmanden som beskrivs i intervjuerna är av 

olika slag som klappar, klämmanden, inviter, flirtar, verbala erbjudanden och kommentarer.   

Personalen berättar om en man som var undersköterska som tidigare hade jobbat på boendet, 

där en äldre kvinna blev kär i honom och han upplevde att det var väldigt jobbigt. Hon blev 

fixerad vid honom och trodde att de skulle ha barn tillsammans och att de borde åka till BB, 

personalen berättar att han tyckte att det var jättejobbigt och beskriver det som att han var 

utsatt. En annan erfarenhet som beskrivs handlar om hur en kvinna på boendet blir intresserad 

av en personal med manligt kön. En personal av kvinnligt kön berättar om en boende av 

kvinnligt kön som är väldigt förtjust i en manlig personal. Hon som kvinna fick inte ens sköta 

om henne utan hon ville bara att mannen skulle komma in till henne och hjälpa till. Hon ville 

inte ens gå på toaletten när han inte jobbade. Hon uttrycker att hon var helt galen i honom. En 

dag när kvinnan larmar för att hon vill gå på toaletten, kommer en kvinnlig personal in till 

hennes rum. Hon ligger då i sängen med täcket upp till öronen så hennes ögon endast syns 
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och hon blir sur när hon ser att det är en kvinna som kommer och säger ”jag vill inte ha dig 

här, jag vill att han skall komma”. När han sedan kommer in sliter hon av sig täcket och ligger 

där naken med en plopp choklad på magen och hon säger ”den är till dig”. En annan personal 

i fokusgruppen uttrycker att hon är glad att hon inte behövde uppleva detta för hon trodde att 

hon inte skulle kunna hålla sig från att skratta. En annan undrar skämtsamt om han tog 

chokladen. 

Tolkning: 

Det är tydligt att personalen kan känna sig utsatta från de boendes håll och att detta kan vara 

svårt att förhålla sig till. Ibland verkar det som att personalen inte har en fungerande strategi 

för att hantera detta, ibland använder de sig av humor. Ett exempel på humor som strategi är 

historien om chokladbiten. Frågan är vad som gör historien ovan rolig? En möjlig tolkning är 

att relationen mellan den äldre damen och den yngre mannen är så orimlig, ålderskillnaden är 

enorm och det ligger något genant i att hon har förlorat förmågan att se detta.  Det är även 

intressant med förhållandet äldre kvinna och ung man. Frågan är om historien hade ansetts 

lika komisk om det handlat om en äldre man och en ung kvinna? Vår erfarenhet är att det 

brukar orsaka starkare reaktioner när en äldre kvinna har en ung man som partner än när en 

äldre man har en ung kvinna som partner. Just den här historien handlar om en extrem 

åldersskillnad men det säger ändå något om könsroller och ålder. Det är än mer orimligt när 

det är en äldre kvinna som tror sig kunna förföra en ung man. 

Hur förklaras de sexuella uttrycken mot personalen? 

Mer än hälften av fokusintervjuerna förklarar det sexuella beteendet som en följd av 

sjukdomen. Ett citat som representerar detta går att läsa nedan: 

- Sen finns det ju också som jag tänker på, man skiljer ju lite på dom lite grövre demens yttringarna, så är 

det inte alltid att det inte egentligen har med sexualitet att göra även om det yttrar sig som en 

sexuellhandling, att dom tar mot underlivet eller är väldigt grova i munnen, ska vi knulla, nu ska vi ligga 

med varandra, det är ofta personer som är väldigt korrekta och noggranna att inte bryta regler innan och 

det inger egentligen ingen direkt sexuell relation utan det är väldigt lätt att se sjukdomsbilden bakom ofta 

tycker jag. I en annan fokusgrupp berättar en personal att hon aldrig skulle gå med att någon skulle närma 

sig henne eller tafsa på henne utanför äldreboendet. Hon beskriver att om hon skulle bli utsatt för samma 

behandling på en akutmottagning så skulle hon göra en polisanmälan. 

Tolkning: 

Demenssjukdomen i dess senare faser gör att personalen har en större tolerans för sexuella 

handlingar som är riktade mot dem, till skillnad från situationer utanför demensboendet vilka 

skulle betraktas som integritetskränkande sexuella övertramp. Vi tolkar detta som att 

personalen betraktar boendenas handlingar som en följd av sjukdomen. 
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De olika sätten hur personalen hanterar de boendes sexualitet. 

Sätten som personalen hanterar sexualiteten är: Med humor, att ignorera, säga till på skarpen, 

normalisera och moraliska argument.   

En personal beskriver att man inte alltid måste vara så perfekt och att man faktiskt kan säga 

till på skarpen att nu får du sluta tafsa på mig. En annan personal beskriver hur han använder 

sig av humor: 

-Det är lätt att skämta bort om personen är ganska klar, jag brukar ofta köra så, ja du snäckan om jag vore 

40 år yngre hade jag nog slängt in en offert och så skämtar man om det men samtidigt tydliggöra att det är 

inte aktuellt att vi ska ha ett förhållande för et är en så enormt stor ålderskillnad mellan oss. Men att jag 

tycker att det är jättetrevligt men att man försöker bibehålla respekten man har fått. 

Avledningsstrategin beskrivs som att personalen ignorerar den boende och avleder genom att 

prata om något annat eller göra något annat 

Moraliska argument 

En typ av erfarenhet som hälften av fokusgrupperna beskriver är att då personalen får inviter 

eller att de blir utsatta för sexuella närmanden och att de då avvisar eller stoppar övertrampet 

genom att förklara sin och den boendes relationella status, ett exempel på detta är när en 

boende bjuder ut personalen, personalen förklarar för boende att det inte går för att han har en 

fru och att även hon själv är gift. Det andra exemplet på detta finns i citatet nedan: 

-Jag har varit med om sådant faktiskt för han bodde här men han lever inte nu, och jag höll på att hjälpa 

honom att raka skägget på han, och så helt plötsligt han började att lyfta upp (hennes undersköterskesärk) 

och jag blev bara helt så här, jaha, vad gör du?! Jag vill bara se hur det ser ut och vad har du där nere och 

så, då var jag, sen började han prata om sängen och så och då sa jag du är gift och jag är gift också, så här 

ska vi inte göra 

-och han bara nähä, vad tråkigt, jag sa om din fru kommer och ser det att du är otrogen vad tycker hon då? 

Nej, nej aldrig i livet, jag älskar henne! Det var så faktiskt. 

Tolkning: 

Personalen får ibland agera ställföreträdare för den boendes moral då de boende inte alltid kan 

upprätthålla den själva. Tvåsamhetsnormerna upprätthålls av personalen och otrohet eller 

omedveten otrohet regleras genom personalens moraliska ställföreträdareroll.   

Personalens som övervakare och reglerare av nya relationer 

I en av fokusgruppsintervjuerna berättar personalen att de agerar övervakare av de boendes 

relationer på äldreboendet. I en av fokusgrupperna beskriver de att det ingår i deras yrkesroll 

att observera de boende och vad som sker på äldreboendet. Den andra erfarenheten handlar 

om hur personalen övervakar ett par som uppstått på boendet för att en av parets make/a sedan 

tidigare inte accepterar relationen. Ibland låser personalen dörrarna till de parets lägenheter 
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men kan inte och vill inte alltid göra det. De tycker att det är jobbigt att hindra relationen men 

gör det motvilligt med motstridiga känslor. När personalen övervakar paret för att se vad som 

sker mellan dem, beskriver de att upplever att det är svårt att ha koll på dem hela tiden.  

Nedanstående citat visar på detta: 

-Annan boende inte skulle gå in på hans rum, men vi kan inte kolla varje sekund 

Dom är jättesmidig och det är jättesnabbt, svisch (Omnematopoetiskt ljud) 

- Försvann den, och man märker inte själv, stå här och plötsligt var är den? Den ligger redan i säng med 

någon. Så snabbt går det.  

-Jo så är det. (annan personal håller med.) 

Vidare berättar personalen från samma fokusintervju att de informerar maken vad som pågår i 

förhållandet samt att de informerar kontinuerligt om hur relationen fortlöper när ny personal 

börjar sitt arbetspass för dagen. Personalen uttrycker att det är viktigt att de har koll på vad 

som händer i parets relation.  

Tolkning: 

Övervakningen sker alltid i de fall då anhöriga inte godkänner att dess partner ingått en ny 

relation på äldreboendet. Personalen upplever en konflikt med sig själva för att de reglerar den 

nya relationen samtidigt som de inte anser att detta är rätt. Personalen står då inför ett etiskt 

dilemma. De övervakar motvilligt paret, samtidigt kan de inte alltid övervaka de boende och 

reglera relationen. Detta kan vara ett orosmoment för personalen då de samtidigt inte vill 

anklagas av de anhöriga för att låta relationen fortgå eller att de inte ser efter deras partner. 

Tema 4: Personalen, genus och hetrosexuell tvåsamhet 

Personalens beskrivningar av likheter mellan könen i de sexuella uttrycken och 

genus 

Alla fokusgrupper beskriver erfarenheter av sexuella uttryck hos boende med manligt 

respektive kvinnligt kön. I fokusgrupperna hörs olika röster om likheter och skillnader i dessa 

men i hälften av grupperna beskriver personalen främst likheter i synen på de sexuella 

uttrycken hos de boende med olika kön. Ett citat som representerar detta är: 

Intervjuaren- Tycker ni att det är någon skillnad i hur dom uttrycker sin sexualitet? 

-Nej 

Intervjuaren-Det är samma. 

-ja alltså, hur menar. 

-Våra kvinnor är lika framfusiga som männen, tycker jag. 
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-Nej 

-Jag tror det är samma. 

-Det känns ju som om man träffat på mer män som, jag tror inte att det är någon skillnad när det väl. 

Intervjuaren-I hur det uttrycks? 

-Ne j(Håller med) det tror jag alltså. Nej jag tror inte det. 

-För män är det mer påtagligt  

-ja. 

Tolkning: 

Personalen uppmärksammar den kvinnliga sexualiteten och boende med kvinnligt kön 

beskrivs som att deras sexualitet är lika explicit och lika starkt uttryckt som hos boende med 

manligt kön. Här misstänker vi att jämlikhetsdiskursen som är stark i Sverige bryter igenom i 

personalens utsagor. Detta leder till att det finns större chans för att den kvinnliga sexualiteten 

uppmärksammas och beskrivs som om att den liknar de manliga boendes sexualitet, men det 

finns även en annan möjlighet; att personalen faktiskt upplever att de sexuella uttrycken inte 

skiljer sig så mycket mellan könen. Samtidigt fanns det även en person i gruppen som 

uttryckte en annan åsikt. En tanke vi har är att de olika diskurserna (den essentiella och 

jämlikhetsdiskursen) också kan existera parallellt och då konkurera i olika styrka även inom 

en och samma person. 

Personalen beskriver skillnader i det sexuella uttrycket hos de boende med olika kön 

Hälften av fokusgrupperna beskriver främst skillnader i hur boende med olika kön uttrycker 

sin sexualitet. 

Boende av manligt kön beskrivs som att de ofta nyper personal av kvinnligt kön i rumpan och 

att boende av kvinnligt kön inte gör detta. Personalen berättar att boende av kvinnligt kön ofta 

vill bli omhändertagna av boende med manligt kön. Personalen beskriver även kvinnor som 

smyger in till männen, att de inte visar sexualiteten tydligt samt att de är försiktiga medans 

männen beskrivs som om de inte har några begränsningar. En personal i en annan fokusgrupp 

reflekterar kring synen på kön och sexualitet hos de boende och säger att männen är starkare 

och att hon blir mer rädd för dem eller känner mer respekt. Hon menar att männen är de 

drivande parterna i relationer på äldreboendet, samtidigt som hon reflekterar kring om det är 

så även när man inte är dement. Kvinnorna beskriver hon som att de ofta avvaktar lite även 

om det finns det kvinnor som är mer framåt också och tar för sig. Män, menar hon är mer 

vågade och tar för sig mer på ett annat vis. En annan personal beskriver en situation då en 
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man på boendet tog initiativ och att kvinnan som blev uppvaktad blev glad. Hon menar att det 

är som i verkliga livet att tjejer vill bli uppvaktade och att killen styr. Hon reflekterar sedan 

över att det är annorlunda nu, då det finns tjejer som är mer framåt och tar för sig, men utifrån 

en gammalmodig syn så är det karlarna som tar initiativ och så är det på äldreboendet. 

Personalgruppen fortsätter att berätta: 

 -Du vet jag har aldrig varit med om att en kvinna är mera så eller att man har hittat där kan man också 

hitta på morgonen där man ser att dom håller på under täcket och så, men kvinna dom gör väl också så 

men har jag aldrig sett det faktiskt. 

-Jag har bara sett vid något tillfälle, för många år sedan, sett den hära dominansen liksom hos en kvinna, 

som jag inte trodde fanns hon var väldigt dominant just i den situationen. 

Då var det liksom att nu gör du som jag säger och liksom, hon bad mannen då att göra på ett visst sätt och 

så och där var hon utan tröja.. 

-Jaha 

-I korridoren 

-Och då var det så att vad gör jag nu? Uh uh, det blir ju liksom en sån här upplevelse då man förväntar sig 

inte.. 

Intervjuarna- Nej 

-Så man blir lite så här chockad sen så när man vaknar till oj oj oj där kommer ju. 

Intervjuare 2-Det här var två boende också? 

-Ja, ja, inte två personal. 

-Man såg ju liksom mannen, han var ju jätte undergiven.(...) 

Tolkning: 

Vi tycker oss se en konkurens mellan de två huvuddiskurserna i synen på kön hos personalen. 

Vi uppfattar att personalen förhandlar med sig själva om sin syn på kön och sexualitet, då de 

reflekterar över att det nu för tiden finns kvinnor som är mer framåt, men utifrån en mer 

gammaldags syn så är kvinnan den passiva och mannen den aktiva. Vi uppfattar det som om 

det finns en konkurens (dragkamp) mellan diskurserna inom personalen som beskriver detta, 

men att den essentiella synen går segrande ur undersköterskans reflexiva förhandling med sig 

själv. Det är även intressant att se hur personalen reflekterar kring den aktiva sexuellt 

utlevande kvinna som beskrivs. En tolkning är att personalen ser det som att hon bryter mot 

en kvinnas traditionella handlingsmönster. Detta gör personalen förvirrad eller ambivalent. 

Utifrån en mer essentiell syn på kön där mannens lust normalt riktas mot den passiva kvinnan 

blir denna erfarenhet en anomali, något som inte stämmer. Mannen blir betraktad som 

undergiven. Allt är omvänt då kvinnan är den aktiva och mannen är den passiva. En annan 
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möjlig tolkning är att personalen endast beskriver en aktiv kvinna som är dominant mot en 

undergiven man. Ytterligare en möjlig tolkning är att själva situationen, där hon är barbröstad 

i korridoren och säger åt mannen vad han skall göra, är det som en reagerar starkt på. 

Personalen resonerar kring de boendes kön och sexualitet i förhållande till sitt eget 

kön som personal 

Kvinnlig personal beskriver att de har mer problem att hantera manliga boenden och manlig 

personal att de har mer problem med kvinnliga boenden. Mer än hälften av fokusgrupperna 

beskriver erfarenheter av personal med kvinnligt kön som uppfattar att det är mest 

problematisk att handskas med boende av manligt kön. En uttrycker att det är lättare att 

hantera kvinnors sexualitet och funderar sedan om det är så för att det främst är kvinnor som 

jobbar på äldreboendet. En annan uttrycker: 

-Det kanske är för att jag är kvinna själv(...)  

I mer än hälften av fokusgruppen beskriver manlig personal att det är mer problematiskt med 

kvinnors sexuella handlingar och intresse. En manlig personal menar att kvinnor är värre än 

män. En historia som berättas handlar om en boende av kvinnligt kön som blir kär och följer 

efter en man överallt när han jobbar och sedan tror att hon är gravid med hans barn.  

Tolkning: 

Vi kan se att främst den hetrosexuella attraktionen mellan personalen och de boende är den 

som betraktas som, och förväntas vara problematisk. Det första citatet vilar underförstått på 

antagandet om två dikotoma kön vilka känner lust till varandra och därför kan problematik 

uppstå i mötet mellan mannen och kvinnan . 

Personalens erfarenheter av homosexuell sexualitet som riktas mot personalen 

I endast en fokusgrupp berättar de om en erfarenhet av homosexuellt intresse som riktats mot 

personalen. Denna berättelse handlade om en man som då han nyligen flyttat in på boendet 

följde efter en personal av manligt kön (personalen som utsatts för den oönskade 

uppmärksamheten jobbade inte längre kvar). Ingen i personalen förstod till en början att den 

boende var homosexuell tills de fick veta detta av en sjuksköterska. De berättar att de senare 

kunde höra det på att han talade med feminin röst.  

Tolkning: 

Endast en erfarenhet av homosexualitet beskrevs av personalen. Avsaknaden av dessa 

erfarenheter säger antingen det inte har funnits på äldreboendena eller så delade inte 



47 
 

fokusgrupperna med sig av dessa erfarenheter. En annan möjlig tolkning är att personalen på 

grund av deras tolkningshorisont inte upptäckt dessa fall. Då den heterosexuella lusten är den 

som förväntas existera mellan de boende och som vi har sett ovan är den som oftast 

problematiseras så hamnar annan sexualitet i skuggan av dessa. 

Den eftertraktade mannen  

Hälften av fokusgrupperna beskriver att personalen av manligt kön och att de boende av 

manligt kön är eftertraktade. Ett exempel på detta är när personal beskriver konkurrans mellan 

kvinnorna på demensboendet om en av de få männen som bor på äldreboendet: 

-Sen är det dåligt krut i gubbarna dom levet ju inte så länge, så det är ett överskott med damer, det är det 

ju och det kan ju bli krig om tupparna på huset ibland, är det någon viril herre som är lite flörtig, så kan 

han ju ha ett helt koppel av fruntimmer, där kan det bli lite tuppfäktning om vem som kan få den nådiges 

gunst. 

Det finns fler erfarenheter som beskriver personalen av manligt kön som eftertraktad och att 

det skapar svartsjuka mellan de kvinnliga boendena: 

-Inte vad jag vet, har inte hört något, mer än den killen vi har nu då, för det har ju hänt det här var ju den 

största händelsen, med den här boende han finns ju inte längre, sen har det varit någon gång mer som har 

blivit lite kär i honom, för han är ju väldigt skojig och sådär så dom kan nog fastna lätt för honom, så vi 

har flera som har blivit lite småkära i honom. 

-En kväll, vi samlades, vi hade dans på kvällen så helt plötsligt det var en dam som satt i rullstol och 

började gråta, hon var väldigt ledsen och jag frågade varför är du så ledsen, du gråter, jag tittar på han, 

han dansar med den där jävla käringen.. 

- Han är ju otrogen, han var ju kär i mig.. 

-Men nu är han inte kär i mig, titta det var ju så faktiskt. 

Den manliga personalen beskrivs av fler fokusgrupper som eftertraktad, en beskriver dem 

som en piff i de kvinnliga boendenas vardag och resonerar att det är vanligt med boenden av 

kvinnligt kön som bara vill ha hjälp av manlig personal.  

Tolkning: 

Till följd av att kvinnor lever längre än män så är det  färre boenden av manligt kön som bor 

på demensavdelningarna. Citaten beskriver kvinnlig svartsjuka i konkurrensen om de få 

männen som finns kvar. Även här utgår personalens antaganden om relationer ifrån att det är 

relationer mellan män och kvinnor, dvs. heterosexuell kärlek. Dessa relationer är normen som 

personalen utgår från. Till följd av jämlikhetsdiskursen så är personal av manligt kön 

eftertraktad i Sverige och därför eftersträvas att fler män skall jobba inom vården. 



48 
 

Personalens erfarenheter av mäns onani 

Personalen i en fokusgrupp beskriver att de är vana vid att hantera mäns onani och de 

signalerar inte till de boende att de bör sluta upp med det, utan den boende visas in på sitt rum 

för att få fortsätta i avskildhet där hans grannar inte behöver se vad som sker. De beskriver 

också en annan situation där de är tvungna att ha uppsikt över en man därför att han har ett 

fysiskt funktionshinder och att det finns fara för att han kan ramla och slå sig. Personalen 

beskriver att de vänder ryggen till när han onanerar men samtidigt försöker se till så att han 

inte ramlar och att det är därför de inte lämnar rummet. En i personalen menar att man inte 

behöver vara så perfekt hela tiden och att man ibland kan säga till på skarpen att nu får du 

sluta. En annan (liknande historia) berättas där personalen beskriver att de har kontroll på vad 

de skall göra då en boende av manligt kön börjar onanera vid matbordet under en måltid i 

äldreboendets gemensamma lokaler. Personalen beskriver att de placerar en filt över hans knä 

och tyst för honom in på hans rum samtidigt som annan personal distraherar de andra boende 

för att de skall slippa se något. Personalen beskriver att de kan se i annan personals ögon när 

något är på gång och att de då vet vad de skall göra. 

Personalens erfarenheter av kvinnors onani 

En personal i en annan fokusgrupp berättar om att hon har svårare att hantera kvinnors 

sexualitet, hon förklarar reflektivt att orsaken till detta är att hon som ny i yrket i en 

omsorgssituation mötte en kvinna som onanerade med ett föremål. Hon beskrev också hur 

professionell hennes äldre kamrat var som var van och avslappnad i att hantera situationen. 

Den erfarnare kollegan tog initiativ till att de lämnade kvinnans rum och lät henne fortsätta 

onanera ifred. Personalen fortsätter berätta: 

-alltså jag hade inte sett det så hon tog det helt coolt det var helt naturligt att.. 

-Alltså det är ju det egentligen  

-Det är ju det. 

-Jo det är ju det men. 

- Jag har inte fostrats att det är helt naturligt, Jag har inte fostrats att det är helt naturligt och hålla på 

Samma fokusgrupp beskriver att de inte har haft någon kvinna på länge på äldreboendet som 

utryckt sin sexualitet extrovert men de kommer ihåg en situation med en kvinna som var 

väldigt översexuell. En i fokusgruppen uttrycker att det var hemskt. 
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Tolkningar: 

Kvinnors onani eller översexualitet upplevs vara problematisk i högre grad än mäns. 

Personalens utsagor visar på en vana att i att hantera de manliga boendes onani, men inte de 

kvinnliga boendes. Varken männens eller kvinnornas onani hindras eller stoppas men 

kvinnornas onani upplevs av några i personalen som mer komplicerat att förhålla sig till. 

Personalen visar på ett reflexivt förhållningssätt till den sexualitet som de upplever som 

svårhanterbar. Vanan att hantera dessa situationer beskrivs som en del av socialiseringen in i 

yrkesrollen och något som man lär sig med åren. 

Analys 

Syftet med vår studie är att öka kunskapen om hur normer och värderingar påverkar hur 

personal på demensboenden förhåller sig till de boendes sexualitet och kärleksrelationer. För 

att försöka besvara våra frågeställningar har vi valt att strukturera analysen utifrån de fyra 

olika teman som utkristalliserade sig i resultatet och se hur Giddens teori om intimitetens 

omvandling och McRuers Crip theory kan förklara dessa teman. Våra frågeställningar är 

följande; Hur motiverar personalen hur de hanterar normavvikande sexuellt beteende hos de 

boende?  I vilka situationer uppstår enligt personalen etiska dilemman på det här området? 

Spelar kön och heteronormer in i hur personalen ser på de boendes sexualitet och 

kärleksrelationer? 

Reflexivitet hos personalen 

Personalens förhållningssätt till normavvikande sexuellt beteende hos de boende styrs av både 

generella uppfattningar om gällande normer i samhället och de anhörigas önskemål, men 

framförallt kännetecknas personalens förhållningsätt av en process av reflektion kring alla 

dessa delar. 

I temat Reflexivitet hos personalen diskuterar personalen sitt egna, kollegors och de 

anhörigas förhållningssätt vilket passar väl in med vad Giddens (1995) kallar det reflexiva 

jagprojektet och det högreflexiva samhället. Tidigare studier om äldre och sexualitet har bland 

annat visat på att äldre ses som asexuella. Här visar personalen på en omförhandling av 

synsätt när en av dem bland annat resonerar kring att det fortfarande råder tabu kring att prata 

om äldres sexualitet men att det inte borde vara så.  På ett sätt verkar de nästan som att de 

ibland står med en fot i två olika diskurser (ska man bevaka självbestämmanderätten för de 

boende eller agera moralisk väktare av deras gamla relationer?) och det finns en ambivalens i 

denna position. De reflekterar aktivt och medvetet och de boende beskrivs inte heller som 
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avsexualiserade. Synen på de boendes sexualitet förhandlas fram och är inte något statiskt, det 

är något som personalen ständigt formar genom reflekterande. Giddens skriver att 

jagidentiteten blivit extra problematisk just på grund av att vi lever i ett högreflexivt samhälle 

och en av de typer av reflekterande som verkade allra svårast för personalen var de gånger de 

reflekterade kring en konflikt mellan sin handling/ känsla och hur de skulle ha velat handla 

eller känna. 

McRuer skriver i Crip theory att den enda identiteten som vi alla kommer att förkroppsliga 

om vi lever tillräckligt länge är den funktionshindrade kroppens identitet. Han klassificerar 

även mentala och kognitiva funktionshinder på samma sätt som fysiska funktionshinder. Det 

är i denna bemärkelse vi tänker att Crip theory även har något att säga om den dementa 

kroppen.  Alla som lever länge nog blir naturligtvis inte dementa men, det är en av de 

funktionshinder som man kan drabbas av på grund av ålder, precis som att man kan drabbas 

av höftskador som begränsar rörelsefriheten, eller stroke som även det är åldersrelaterat och 

kan påverka de kognitiva förmågorna. McRuer tar också upp vad han kallar flexibla kroppar 

för att beskriva de ”nya” kroppar som han menar är en följd av samhällsförändringar där 

flexibilitet har blivit ledord. Dessa nya kroppar kännetecknas av just ökad flexibilitet och med 

deras förmåga till att ha en större tolerans mot det som uppfattas som andra avvikande 

kroppar. Personalens reflexivitet som verkar leda till en (vilja till) ökad tolerans mot de 

boende och deras dementa avvikande kroppar skulle kunna ses som en effekt av att samhället 

i sig har blivit mer reflexivt och tolerant. 

Giddens skriver att den plastiska sexualiteten som han tycker sig se är en autonom 

sexualitet i den bemärkelsen att den är skiljd från fortplantningen. Sexualitet kan då bli en 

egenskap hos individer, ett val som de gör. Det är en sexualitet som bara handlar om 

sexualitet för sin egen skull, inte för att den behövs för den mänskliga fortlevnaden.  Man 

skulle kunna se det som att de av personalen som uttrycker att det viktigaste värdet som de 

har till uppgift att värna om är de boendes rätt till självbestämmande när det gäller sin 

sexualitet även är de av personalen som ser sexualitet som plastisk och formbar för individen.  

De av personalen som mer ser det som viktigt att värna om de boendes gamla relationer kan 

ses som att de mer agerar utifrån det som Giddens beskriver som det romantiska 

kärlekskomplexet (som han hävdar är under upplösning). 

Självbestämmande och sexuellt handlingsutrymme 

Etiska dilemman verkar framförallt uppstå när en boende på grund av sjukdomen i betydande 

grad har förlorat sina kognitiva förmågor och därigenom även en del av sin autonomi. 
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Orsaken till detta är att andra människor (anhöriga och framförallt personalen) då måste 

försöka tolka och bedöma den boendes bästa, vilja, och i vilken utsträckning personen är 

förmögen till självbestämmande. 

När Giddens talar om demokratiseringen  av privatlivet bygger den på autonomiprincipen 

som är en förmåga till självbestämmande och självreflexion, men är det möjligt att tala om att 

kunna bestämma själv och reflektera i fall då demensen har gjort att en person fått en helt 

annan verklighetsuppfattning?  Ett exempel på detta är paret där den ena trodde sig fika med 

sin pappa och den andra trodde att det rörde sig om en kärleksrelation. Det svåra för 

personalen är att bedöma när och om en boendes autonomi inte längre kan existera. Vilka är 

autonomins gränser? Giddens menar att dessa skyldigheter och rättigheter som autonomi 

innebär ständigt måste vara utsatt för en reflexiv granskning. Personalen blir i de fall som 

beskrivits i temat ”självbestämmande och sexuellt handlingsutrymme” ofta som en slags 

ställföreträdare för de funktioner som de boende förlorat eller delvis förlorat. På ett sätt blir de 

möjliggörare och bevakare av de boendes rätt till autonomi, men de är även dess begränsare. 

En aspekt av demokratiseringen av privatlivet är den rena relationen som i korthet innebär 

att relationer upprättas för sin egen skull, bara för att människor vill det. Båda parter 

tillsammans ska bestämma relationens villkor vid dess inledande, under den tid den pågår och 

vid dess avslutande. I flera fall berättar personalen att hänsyn tas till tidigare partners när det 

gäller om de begränsar de boendes sexuella uttryck och kärleksrelationer. Detta kan ses på två 

sätt antingen att de härigenom hjälper de boende att även upprätthålla de skyldigheter som 

autonomi innebär (i detta fall ett reflekterande över ens handlingar) eller som att de boende 

inte har makt att vara med och bestämma över sina relationer i och med att de fått en 

demensdiagnos. 

Man skulle kunna se det som att när personalen betonar självbestämmandet för de boende 

så är det ett uttryck för de nya flexibla kropparna som McRuer beskriver, men det kan även 

ses som något som inte helt förklaras av varken Giddens teori eller McRuers. Att personalen 

beskriver vissa av dessa situationer som etiska dilemman kan bero på att det finns olika 

konkurerande diskurser samtidigt hos en personal, och att det är detta som skapar obehag. 

Samtidigt så verkar det finnas en tydlig prioritering av de olika diskurserna/ värdena hos 

personalen. Vissa värderar de boendes rätt till självbestämmande högre än det egna eller de 

anhörigas obehag inför vad de boende gör, andra värnar mer om att hjälpa till att återupprätta 

den gamla relationen. När fokus ligger på att avleda eller stoppa uttryck som anhöriga inte 

kan acceptera kan det ses som att det finns en tydlig heteronormativ syn. När personalen 

separerar boende eller avleder när den gamla partnern kommer kan man se det som att de 
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aktivt försöker hjälpa anhöriga att hålla fast vid den hetrosexuella tvåsamheten och livslånga 

kärleken. 

McRuer tar upp ett exempel på hur (min översättning) ”den normala, korrekta, monogama 

gifta sexualiteten” återupprättades genom att Clinton offentligt bad om ursäkt för sin otrohet 

till hela folket och sin familj. Man skulle kunna ses det som att personalen även de strävar 

efter att återupprätta denna sexualitet då de försöker begränsa de boendes sexualitet som inte 

stämmer med normen när deras anhöriga kommer på besök. Detta eftersom de försöker 

eliminera alla de uttryck av sexualitet inför de anhöriga som inte ses som normala, korrekta 

och monogama. Demensen ses som det som raserat denna normala sexualitet och genom att 

försöka hindra dessa ”onormala” sexuella uttryck inför de anhöriga återupprättas bilden av 

hur det ska vara. Detta visar inte bara på vad som är normbrytande utan även på vad som är 

normen. En annan intressant koppling till McRuer är att personalen uttrycker att det är bättre 

om de anhöriga accepterar att deras anhöriga som är boende har andra relationer eller en 

utagerande sexualitet. McRuer använder termen flexibla kroppar för att beskriva den nya men 

fortfarande funktionsdugliga och hetrosexuella människan som har formats genom att 

människor har anpassat sig till ett samhälle där det numera finns lite större tolerans för 

olikhet. Detta nya samhälle kräver flexibla kroppar. På ett sätt är det som att personalen 

uttrycker att det är bättre med flexibla kroppar när de menar att det är bättre med anhöriga 

som är mer toleranta och flexibla i sitt förhållningsätt mot det som är annorlunda. 

Demensen kan innebära en underordning i funktionsduglighetssystemet (able- bodyness), 

om demensen ses som ett funktionshinder, och gör de boende än mer utsatta i det 

heteronormativa systemet då de inte själva styr hur de vill leva utan deras möjligheter till ett 

sexuellt handlingsutrymme styrs av personalens och samhällets syn på vad som är acceptabelt 

(dvs., monogama heterosexuella relationer). Samtidigt är det spännande att personalen 

reflekterar över deras självbestämmanderätt! Personalen kan här ses som ett exempel på vad 

McRuer kallar de nya flexibla kropparna, som har större tolerans mot queer och 

funktionshindrade kroppar, men ändå behåller definitionsmakten om normal sexualitet och 

identitet.  Å andra sidan är det inte säkert att demensen skapar en underordning i det 

heteronormativa systemet eller ens gör dem mer utsatta i det eftersom själva sjukdomen 

innebär att de kanske varken kan eller behöver förhålla sig till detta system. McRuer beskriver 

den starka heteronorm som finns samhället och det är sannolikt att denna norm även är 

närvarande på demensboenden men positionen som McRuer tänker sig att de allra mest 

funktionshindrade kropparna ska ha (bästa positionen för att vägra enbart tolerans ifrån 
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samhällets sida och bästa positionen för motstånd) känns inte helt okomplicerad när det gäller 

personer med demens. 

Den rena relationen som Giddens ser som en del av demokratiseringen av privatlivet blir 

extra komplex när det gäller personer med en demensdiagnos. Det är tydligt, för att använda 

en av personalens ord, att de boende har en sexualitet. Problemet ligger i om de kan ge 

samtycke, eller uppfatta samtycke om demensen är så långt gången att de inte uppfattar 

verkligheten som de flesta andra människor? Autonomi är självbestämmande, men det finns 

även en begränsning av det, en skyldighet att inte kränka andra.  För personalen blir det svårt 

att avgöra hur de ska tolka det som de ser. 

Samtycke och övergrepp 

Om man använder sig av McRuer för att försöka förstå personalens upplevelser och synsätt 

när det gäller samtycke och övergrepp kan man tänka sig att det som gör det så svårt för 

personalen de gånger det finns tveksamheter i hur man kan tolka en situation har att göra med 

just det funktionshinder som demensen innebär. Ju högre grad av demens ju större är 

påverkan på de kognitiva förmågorna. En del av funktionshindret kan bli att en person 

förlorar förmågan att förstå vad som händer den eller vad den själv gör med någon annan. 

Alltså att ge samtycke och förstå när någon annan ger eller inte ger sitt samtycke. Om 

personalen ser detta som en del av sjukdomen är det svårt att tala om förövare och offer. Kan 

man hållas ansvarig för handlingar om man på grund av sin sjukdom inte förstår när man gör 

fel? Men om det nu tydligt finns ett offer så finns det ju även någon som har begått brottet. 

Och hur komplicerat kan det inte bli med samtycket?  Ska man se det som att man inte får 

begå sexuella handlingar om man är för dement? I så fall betyder detta att man inte får vara 

sexuell, samtidigt som personalen beskriver att de i allra högsta grad är det. Eller ska man 

bara få begå sexuella handlingar med någon annan som är dement och inte en gammal icke 

dement- partner? Ytterligare ett stöd för att de boende ses som funktionshindrade på grund av 

demensen är den acceptans personalen har för de gånger de utsätts för gränsöverskridande 

sexuella handlingar som till exempel att de blir tafsade på. En av dem uttrycker att om det 

hade varit en vanlig patient som gjort samma sak skulle hon genast polisanmäla detta, men 

hos de boende är det en del av sjukdomen, de vet inte vad de gör. En annan berättelse som är 

intressant är hur personalen berättar hur de hanterar dessa sexuella/romantiska närmanden 

från de boende. En personal berättar att hon avstyr det genom att påminna om de normer som 

gäller, till exempel genom att påpeka ålderskillnad, status som gift och normen om tvåsamhet. 
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Personalen kan här ses som normaten mot vilkas de boendes handlingar mäts mot eftersom 

personalen är de som påminner om normerna för en korrekt sexualitet.  

Genus och tvåsamhet 

Både Giddens och McRuer visar att köns- och heteronormer är något som skär igenom både 

synen på funktionshinder, intimitet och sexualitet. På samma sätt kan vi se att de är 

närvarande i vad som ses som normbrytande sexuella uttryck, etiska dilemman samt påverkar 

personalens förhållningssätt gentemot de boendes sexualitet och kärleksrelationer. Samtidigt 

är det tydligt att dessa hela tiden är under omvandling genom att personalen reflekterar kring 

dem och omförhandlar synsätten. 

I temat genus och tvåsamhet resonerar personalen kring likheter och olikheter i de sexuella 

uttrycken hos manliga och kvinnliga boenden.  En grupp menar att det inte är någon direkt 

skillnad i uttrycken, men samtidigt sägs också att män är mer framfusiga än kvinnor och en 

person tillägger att den träffat mer framfusiga män än kvinnor. Trots att personalen menar att 

det inte är någon skillnad så berättar de ändå om olikheter i hur sexualitet uttrycks. Detta kan 

ses som att det är en förhandling mellan två olika diskurser i samhället och i individerna, 

genom reflekterandet över hur det är skapas nya möjligheter i hur sexualitet tillåts uttryckas. 

Detta stämmer överens med det högreflexiva samhället som Giddens talar om. Andra i 

personalen menar att det finns skillnader i hur sexualitet uttrycks och beskriver männen som 

mer aktiva medans kvinnorna beskrivs som mer passiva. Något som kommer upp är även att 

detta är något som är under förändring i samhället för de yngre generationerna men extra 

tydligt bland de äldre. 

Giddens menar att vi ser en allt starkare demokratisering av privatlivet med en ny och 

jämlikare typ av intimitet, och personalen menar även att sexualitet och relationer har olika 

villkor för olika generationer, samtidigt är det tydligt att det som beskrivs för de boende är en 

tydlig norm för hur män och kvinnor förväntas bete sig när det gäller sexualitet och 

kärleksrelationer. Männen beskrivs som ” att de inte har några begränsningar” och kvinnorna 

som att de vill bli uppvaktade. Kvinnorna verkar stå för en romantisk intimitet och männen 

för en mer explicit uttryckt sexualitet. I flera grupper berättar personalen om erfarenheter där 

de boende riktat ett sexuellt eller romantiskt intresse mot personalen, men endast en grupp 

berättar om en erfarenhet där en boende riktat ett intresse mot en personal av samma kön.  När 

personalen berättar om svårigheter att hantera ett intresse som riktas mot dem finns det lite 

olika åsikter om vad som är mest problematiskt att hantera, kvinnors eller mäns sexualitet, 

men det som är tydligt är att det verkar antas att det handlar om en heterosexuell 
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uppmärksamhet. Detta stämmer överrens med McRuers resonemang om den tvångsmässiga 

hetrosexualiteten och den tvångsmässiga funktionsdugligheten. Vad som ses som sakers 

naturliga ordning är heterosexualitet och funktionsduglighet, om inget annat specifikt uttrycks 

är det detta som alltid antas vara hur det är.  

Personalens erfarenhet av homosexualitet (dessutom tillsammans med en icke 

funktionsduglig dement kropp) beskrivs nästan som en avvikelserapport, det ovanliga. 

Ytterligare något som framkommer är att det verkar vara mer komplicerat för personalen att 

hantera kvinnors sexualitet än männens. Dels syns detta i personalens reaktioner på onani där 

kvinnors onani beskrivs som något de vill acceptera och tycka är naturligt men som ändå 

skapar mycket starkare reaktioner än fall med manliga boende som onanerar. Ett annat 

exempel på detta är att en grupp berättar om att de varit med om mycket få tillfällen med 

översexuella kvinnor (i förhållande till män) men erfarenheten beskrivs som väldigt 

svårhanterad. En personal berättar även om en situation med en mycket sexuellt dominant 

kvinna och en undergiven man. Det centrala i berättelsen är att det ses som mycket ovanligt 

och avvikande. Det är tydligt att det finns normer för manligt och kvinnligt beteende som 

begränsar hur de ”bör” uttrycka sin sexualitet. Personalen är tolerant mot de boendes sexuella 

uttryck men det som är spännande är att det ändå finns en tydlig syn på normalitet och 

avvikelse. På så sätt kan personalen igen ses som ett exempel på de nya flexibla hetrosexuella 

kropparna i det moderna samhället som har en större flexibilitet och tolerans mot det 

funktionshindrade och queera kropparna, men de fortsätter att representera en avvikelse mot 

vilket det normala definieras. McRuer tar upp att den funktionsdugliga identiteten i likhet med 

den heterosexuella identiteten är omöjliga att helt uppnå eller förkroppsliga eftersom de 

kräver ett ständigt upprepande av dess iscensättande för att uppnås. I båda fallen är det 

omöjligt att helt uppnå dessa identiteter då det inte låter sig göras en gång för alla. Precis som 

att vi gör kön gör vi funktionsduglighet. Enligt queerteorin skapas eller görs kön som identitet 

genom att vi utför handlingar som bekräftar identiteten som man eller kvinna. 

Funktionsduglighet som identitet görs eller skapas genom samma process; att vi gång på gång 

iscensätter denna identitet av att vara funktionsduglig genom funktionsdugliga handlingar. 

Frågan är hur detta blir för de boende som genom demensen i olika utsträckning tappat de 

sociala spelreglerna och därmed förmågan att veta hur man gör kön? Enligt McRuers 

resonemang blir de i vilket fall ett tydligt exempel på att funktionsduglighet aldrig helt kan 

uppnås som identitet eftersom de boende mycket väl kan ha uppfyllt kraven för denna 

identitet tidigare i livet men genom ålder och demensdiagnos är de inte längre förmögna att 

förkroppsliga den.                                   
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Diskussion 
Under denna rubrik jämför vi vårt resultat med tidigare forskning. 

Personalen och de sexuella uttrycken 

Vi ser skillnader mellan de olika äldreboendena i vår studie, i attityder till de boendes sexuella 

handlingsutrymme. Detta stämmer överens med (Ward et al 2005) som visat på att det 

specifika boendets subkultur avgör om personalen ingriper mot sexuella uttryck. Vårt resultat 

stämmer även överens med (a.a) resultat som visade på att anhöriga påverkade om personalen 

ingrep mot sexuella uttryck. Personalen i vår studie uttryckte ibland en oro för vad de 

anhöriga tycker om hur de förhåller sig till deras anhörigas relationer och sexualitet på 

äldreboendet. Fall där personalen stoppade relationer och använde sig av strategier för att 

separera boende fanns även i vårt resultat. Personalen i vårt resultat beskriver att det är lättare 

att förhålla sig till de boendes behov av närhet och ömhet än en vilja till mer sexuell kontakt, 

detta stämmer överens med tidigare forskning. (Rämgård, 2010, s.42; Bamford, 2011, s. 6). 

En skillnad mot tidigare forskning (Bamfords beskrivning av att personal kunde möta boendes 

sexuella uttryck med både chock och avsky.) är att vi i vår studie inte fann några 

beskrivningar av avsky hos personalen inför boendes sexuella uttryck, däremot i vissa fall 

chock. (Bamford, 2011, s. 6) En likhet med tidigare forskning (Higgins et al, 2004) är att vi 

fann att personalens åsikter om lämpligt och olämpligt sexuellt beteende var subjektiva, dock 

är skillnaden att personalen i vår studie medvetet reflekterade över detta 

Personalen och de anhöriga 

I den tidigare forskningen visade vi att personalen ibland antar en moralisk roll att övervaka 

om boendes relationer på demensboendet är under samtycke med dess anhöriga. De kan då på 

begäran av de anhöriga hindra att relationer uppstår på boendet. (Miles och parker 1999).  

Detta stämmer överens med vårt resultat som visade att personalen ibland använder sig av 

moraliska argument som att till exempel påpeka att de är gifta för att avstyra närmanden från 

de boendes sida. I likhet med forskningen beskrivs tvångsåtgärder för att å anhörigas vägnar 

stoppa relationer på demensboendet också i vår studie, även om personalen i vissa 

fokusgrupper argumenterar i vårt resultat för att de inte hindrar men styr, så innebär detta att 

boendes sexuella självbestämmande rent faktiskt begränsas. Det skall dock påpekas att 

personalen i dessa fall är ställda inför svåra etiska dilemman, där de får väga flertalet intressen 

mot varandra och personalen beskriver att de är i en inre konflikter i att utföra dessa 

handlingar, ibland mot sin egen vilja. Personalen visar också ofta i vår studie på hög etisk 

kompetens och reflexiv förmåga. I likhet med Miles och Parkers forskning visar även vårt 
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resultat att personalen å anhörigas vägnar hindrar relationer i större utsträckning på 

äldreboenden än vad som är möjligt utanför äldreboenden. Ett exempel på detta är när 

personal oroar sig för vad som händer när de boende ibland skall åka hem över helgen. 

Personalen har makten att i större utsträckning övervaka relationerna på äldreboendet än 

utanför äldreboendet. Personalens makt att kontrollera övergrepp och samtycke sträcker sig 

till familjens och hemmets tröskel, där de känner att det är svårare att ingripa i relationer. 

Miles och Parker menar att personalen till följd av att de bevakar de anhörigas intressen måste 

vara medveten om all sexuell aktivitet på äldreboendet om anhöriga är angelägna om att veta 

eller styra relationen som den boende har på äldreboendet. Detta ser vi också i vårt resultat när 

det gäller övervakning då personalen beskriver att det är svårt att ständigt övervaka de 

boendes relationer och sexualitet. Vidare visar Miles och Parker att det finns en skyldighet för 

personalen att företräda frånvarande auktoritet. Även detta visar sig i vårt resultat då flera 

äldreboenden ansåg att de i vissa fall måste berätta för anhöriga om relationer uppstått på 

äldreboendet, trots att det bryter mot Offentlighets- och Sekrettesslagen (2009:400). 

Yngre personal och äldres sexualitet 

Den personal som utryckte att deras erfarenheter av mötet med de äldres sexualitet varit 

jobbigt var likt tidigare forskning beskriver yngre och nyare i yrket (Rämgård 2010). Men 

även den yngre personalen beskiver reflexivt hur de tidigare förhållit sig till de boendes 

sexualitet och att de i samband med socialiseringen in i sin yrkesroll lär sig hantera de svåra 

etiska problem som personalen ställas inför i äldreomsorgen.  

Rummet betydelse för de sexuella uttrycken 

Rummet betydelse för om personalen upplevde att de boendes sexuella utryck var 

problematiska visade sig också i vårt resultat och liknar tidigare fynd (se Rämgård 2010; 

Ward et al 2005). 

Genus 

Ett resultat i vår studie som skiljer sig från tidigare forskning) (Ward et al 2005) är att 

personalen uppmärksammar boendes med kvinnligt kön sexuella uttryck. Vårt resultat visar 

på att både manlig och kvinnlig sexualiteten uppmärksammas i fokusgrupperna. Personalen 

med kvinnligt kön uttrycker att det ibland kan uppfattas som mer problematisk i samband med 

möten med kvinnors sexualitet. Kvinnlig onani uppfattas av en del personal som mer 

problematisk än mäns och inga berättelser existerade där den manliga onanin uppfattas som 

problematisk. Vårt resultat visar också på flera parallella diskurser om kön och sexualitet 

visar sig samtidigt inom personalgrupperna och även inom individerna i personalgrupperna. 
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De två huvuddiskurserna är den essentiella synen på kön och jämlikhetsideologiska diskursen.  

Dessa diskurser var olika starka i olika fokusgrupper. Att den kvinnliga lusten 

uppmärksammas kan också vara en följd av att det är fler boende av kvinnligt kön än män på 

demensboenden. Den statsfeministiska jämlikhetsideologin genomslag i Sverige kan enligt 

oss vara ett annat tänkbart skäl till att även den kvinnliga heterosexuella sexualiteten 

uppmärksammades i vår studie. Homosexuella relationer eller sexualitet uppmärksammades 

endast i ett fall i en fokusgrupp och detta bekräftar tidigare forskning som visar att denna 

sexualitet är osynliggjord inom äldreomsorgen (Ward et al). Vårt resultat visar också i likhet 

med tidigare forskning (a.a). att det är heterosexuell lust som förväntas existera mellan de 

boende, eller boende och personal och det är denna sexualitet som förväntas vara 

problematisk. 

Slutsatser 
Under denna rubrik återknyts till syftet för att se om det och frågeställningarna har besvarats. 

Syftet med studien är att öka kunskapen kring hur normer och värderingar påverkar hur 

personalen på demensboenden förhåller sig till och de boendes sexualitet och 

kärleksrelationer.  

Normer 

Hur förhåller sig personalen till sexuella uttryck hos de boende?  

 Normerna kring de boendes sexualitet varierar mellan de olika arbetsgrupperna.  

 Personalen reglerar det sexuella handlingsutrymmet för de boende. Personalens roll 

varierar från att vara möjliggörare till de äldres sexualitet, till att begränsa men inte 

förbjuda de boendes sexualitet. 

 Som möjliggörare ser personalen till att de boende har möjlighet till ett privatliv och 

personlig integritet. 

 Graden av demens påverkar hur personalen bedömer i vilken utsträckning de boende 

kan styra över sitt sexuella handlingsutrymme. Vid högre grad av demens har anhöriga 

mer inflytande. 

 Anhörigas inflytande över sina anhörigas sexualitet och relationer påverkar hur 

personalen i olika grad, förhåller sig till sexualitet och relationer. 

 Den största delen av personalen anser att anhöriga har rätt att få veta om deras 

närstående gått in i en nyrelation på äldreboendet. 

 Personalen använder ibland olika strategier för att tillfälligt separera boende som 
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ingått en nyrelation när deras anhöriga kommer på besök till äldreboendet. 

 Viss personal utrycker oro för vad anhöriga skall tycka om de tillåter relationer på 

äldreboendet att fortsätta 

 Anhöriga flyttar i vissa fall sina anhöriga för att avbryta ny relationer som uppkommit 

på äldreboendet. 

 När de anhöriga accepterar att deras partner ingått en ny relation beskrivs detta av 

personalen som att de anhöriga har sjukdomsinsikt. 

 Personalen är i hög grad reflexiva kring de boendes sexualitet och de beskriver 

erfarenheter av att de förändrat en tidigare negativ syn på äldres sexualitet till att ha en 

mer accepterande syn 

 Sexualiteten ses ibland som ett uttryck av demenssjukdomen 

 Sexuella utryck riktade mot personalen hanteras med strategierna; Humor, ignorera, 

säga till på skarpen, normalisera och moraliska argument 

 Platsen och grannar påverkar hur personalen hanterar de boendes sexuella utryck: De 

som utrycks i korridor och gemensamma utrymmen resulterar i att personalen hjälper 

den boende till sitt eget rum, så att den boende kan fortsätta i avskildhet. 

 Sexuella utryck mot personalen på äldreboendet uppfattas ej som normbrytande för att 

de boende har en demenssjukdom, om liknande situationer skulle uppstå utanför 

äldreboendet skulle de uppfattas som normbrytande och polisanmälas.  

 Det verkar vara lättare för personalen att acceptera boendes behov av närhet och 

ömhet än behovet av mer explicit sexuell kontakt. 

 När demensen är i ett senare skede och det är svårt att uppfatta om samtycke existerar 

kan personalen ställas inför ett etiskt dilemma att antingen paternalistiskt stoppa 

relationen eller att inte agera och möjligheten att övergrepp kan ske existerar. 

 Övervakning för att övergrepp inte skall ske på äldreboendet påverkar möjligtvis de 

boendes sexuella handlingsutrymme. 

Etiska dilemman 

I vilka situationer uppstår enligt personalen etiska dilemman på det här området?  

 Etiska dilemman uppstår för personalen när boendes relationer bryter mot 

tvåsamhetsnormen, då boende går in nya relationer trots att de redan sedan tidigare är 

i en. 
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 Etiska dilemman uppstår när personalen slits mellan de boendes rätt till 

självbestämmande och de anhörigas behov. 

 Personalen beskriver att de ibland blir tvungna att hindra relationer och att detta kan 

innebär en inre konflikt, då de blir tvungna att handlar mot sin egen övertygelse. 

 Etiska dilemman kan uppstå när personalen är osäker på om de boende kan ge 

samtycke till sexualitet. 

 Personalen tar rollen som ställföreträdare för de dementa förmågor som de förlorat, 

och försöker tolka om det existerar ett samtycke i relationerna. 

 Etiska dilemman kan uppstå vid osäkerhet om personalen skall berätta om en ny 

relation uppstått för de anhöriga 

Genus 

Spelar kön och heteronormer in i hur personalen ser på de boendes sexualitet och relationer? 

 Kvinnliga boendes onani upplevs av en del personal som svårare att hantera. 

 Personal av manligt kön och boende av manligt kön är eftertraktade på 

äldreboendena, till följd av att de är färre och att jämlikhetsideologi eftersträvas i 

Sverige. 

 Heterosexuell attraktion är den som förväntas existera på äldreboendena och är den 

som förväntas vara problematisk. 

 Flera parallella diskurser om kön och sexualitet visar sig samtidigt inom 

personalgrupperna och även inom individerna i personalgrupperna.  

 De två huvuddiskurserna är den essentiella synen på kön och jämlikhetsideologiska 

diskursen. Dessa diskurser var olika starka i olika fokusgrupper 

Slutdiskussion 

Arbetet i vården är komplext och personalen måste förhålla sig till och agera utifrån de unika 

situationer och möten som de ställs inför. Regelrätta svar på svåra etiska dilemman som när 

man antingen ska förhindra relationer eller möjliggöra dem går inte alltid att formulera. När 

det gäller sexualitet hos människor med en demensdiagnos kan det ibland vara svårt för 

personalen att uppfatta om samtycke existerar i relationen eller om det är ett övergrepp som 

sker. Samtidigt är det viktigt att betona, som personalen uttrycker det i studien att man inte 

bara ska ha ett problemperspektiv på sexualiteten. För att människor med demenssjukdom 

skall tillåtas uttrycka sin sexualitet och ha relationer på äldreboendet krävs att personalen får 
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tid att behandla dessa svåra frågor. Att inte tala om sexualitet eller relationer på arbetsplatsen 

kan enligt oss leda till att personalen inte får möjlighet att diskutera svåra upplevelser som de 

kan ha varit med om. Ett reflexivt klimat på arbetsplatserna samt att sexualiteten och kärleken 

tillåts få plats och ges tid att diskuteras i personalgrupperna, kan även ha en positiv inverkan 

på denna utsatta grupp som de demenssjuka utgör. Gensvaret från personalen vid 

intervjutillfällena samt att alla chefer som kontaktades för att skapa fokusgrupperna direkt gav 

sitt godkännande till att personalen skulle få avsätta arbetstid för att delta visar att det finns ett 

behov av att prata om sexualitet och kärleksrelationer inom äldreomsorgen. Den komplexa 

verkligheten som personalen ofta ställs inför i omsorgens vardag och som inte specifikt 

regleras i policydokument eller riktlinjer uppmärksammar att det finns ett behov av fortsatt 

forskning. 

Framtida forskning 

Normkritisk forskning om personals förhållningsätt till boendes sexualitet och relationer är ett 

nytt och outvecklat forskningsområde. Vår explorativa studie har gjort en mängd fynd, som 

visar på många intressanta forskningsmöjligheter. Vidare forskning som vi anser behövs göras 

är att med intersektionell analys undersöka hur funktionshinder/demens, ålder, sexualitet och 

kön förhåller sig till och samverkar med varandra och eventuellt påverkar det sexuella 

handlingsutrymmet. Ett intressant sätt att göra detta vore att göra en komparativ studie i hur 

personalen ser på de sexuella uttrycken hos äldre demenssjuka och yngre demenssjuka. 

Genusdelen i vår studie skulle också vara intressant att utveckla. Det skulle vara spännande 

att undersöka hur förövare och offer av olika kön betraktas. Detta skulle förslagsvis kunna 

göras med en vinjettstudie i och med att denna metod erbjuder möjligheter att tydligare mäta 

skillnader i normer och se hur personalen hypotetiskt resonerar kring hur olika faktorer 

påverkar sexualiteten.  

Något som vi uppmärksammade i vår studie och som skulle kunna leda till ny forskning, är 

att de fåtal vårdbiträden i våra fokusgrupper som jobbade på avlastningsboenden för anhöriga 

hade andra erfarenheter av de boendes sexuella uttryck. Vi tyckte oss se att de beskrev en 

annan problematik kopplat till sexualitet och relationer då de mötte de boende i ett tidigare 

skede av demensen. Det vore intressant att utforska personalens förhållningssätt till sexualitet 

på avlastningsboenden. Andra professioners perspektiv på anhörigas och dementas sexualitet 

och relationer vore intressant att utforska, förslagsvis kuratorer i sjukvården och 

kommunernas anhörigstödjare. Hur sexualitet och relationer påverkas av att en partner 

drabbas av demenssjukdom vore även intressant att titta på utifrån ett normkritikiskt 
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perspektiv, då det aldrig gjorts i en svensk kontext. Intervjuer med anhöriga är i detta fall en 

möjlig väg att gå. Ett sidofynd i studien som inte presenterades i resultatet till följd av 

utrymmesskäl var att personalen var tvungna att hantera de boendes känslor i samband med 

relationer på äldreboendet. De agerade som en sorts känslomässiga krockkuddar för att få det 

sociala samspelet att fungera bättre mellan de boende. Dessa fynd aktualiserar också ett 

användande av en bred definition på sexualitet som inkluderar känslor och intimitet. Vår 

studie är den första av sitt slag som använder sig av Crip theory kopplat till demens, och mer 

forskning behövs på detta område i och med att teorin är relativt ny, att konstruera en studie 

där teorin testas och därmed möjligtvis utvecklas, vore bra för att öka kunskapen på området. 
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Bilaga 1 

VÄLKOMMEN TILL EN INTERVJU OM 

DEMENS OCH KÄRLEK I ÄLDREBOENDE ! 

 

Hej! 

Vi är två studenter, Daniel Pamnert och Christina Sundin, som under våren 2012 skriver vår C-uppsats 

under sjätte terminen vid socionomprogrammet med inriktning äldre på Ersta Sköndal högskola. 

Vi vill gärna komma i kontakt med dig som arbetar på ett demensboende och som kan tänkas 

dela med dig av dina erfarenheter av att möta och hantera situationer när äldre dementa 

utrycker kärlek och sexualitet. Vilka dilemman kan uppstå och hur kan man som personal 

hantera dem? Vilket stöd behöver man? 

Intervjun tar 45-60 minuter och kommer att vara i formen av en gruppintervju. Minsta antalet för att 

det skall räknas som en gruppintervju är 4 personer. Blir det mer än 16 personer som deltar, så delar vi 

upp oss i två intervjugrupper. Intervjun kommer att göras på er arbetsplats under vecka 16-17. Att 

delta är helt frivilligt. Alla deltagare har rätt att avbryta sin medverkan utan att behöva ange specifikt 

skäl. Det intervjupersonerna berättar om hanteras konfidentiellt genom att alla berörda förblir 

anonyma. Ingenting av det som beskrivs i den färdiga uppsatsen kommer att kunna kopplas till 

namngivna platser och personer. 

Deltagare som så önskar får självfallet ett eget exemplar av den färdiga uppsatsen, som också kommer 

att publiceras elektroniskt och vara sökbar på internet. Uppsatsen beräknas vara klar i juni 2012. 

Vi ser fram emot att ta del av dina frågor och/eller din intresseanmälan! 

 

Daniel: 070-0919411 eller daniel.pamnert@student.esh.se 

Christina: 070-8687969 eller christina.sundin@student.esh.se 

  

mailto:daniel.pamnert@student.esh.se
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Bilaga 2 

Samtyckesbrevet 

 

 forskningshuvudman är Ersta Sköndal Högskola. 

Intervjuaren ansvarar för att all data som insamlats i projektet  bevaras så att inte obehöriga kan 

komma åt dem. 

 

Härmed samtycker jag___________________________________________________(namn) 

Till deltagande i undersökningen med syfte att få kunskap om hur det är att vara personal på 

demensboenden och att förhålla sig till dementa personers relationer och sexualitet. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande i denna studie är frivilligt och jag kan när som helst avbryta 

min medverkan utan att ange något skäl. Det jag berättar kommer att hanteras konfidentiellt. 

 

______________________________(datum) 

______________________________(ort) 

______________________________(underskrift) 

 

 

Om du har några frågor eller funderingar efter intervjutillfället är du välkommen att kontakta oss via 

email eller telefon. 

Christina Sundin: email: christina.sundin@student.esh.se  tel: 0708-68 79 69 

Daniel Pamnert: email: daniel.pamnert@student.esh.se  tel: 070-091 94 11 

 

Referens: http://www.dodex.vr.se/manniska2.shtml 

mailto:christina.sundin@student.esh.se
mailto:daniel.pamnert@student.esh.se
http://www.dodex.vr.se/manniska2.shtml
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Syfte:  

Vi vill veta när normbrytande situationer gällande dementas kärleksrelationer och sexualitet  uppstår 

och hur personalen ser på och hanterar dem? 

Bakgrundsfrågor: 

Hur många män respektive kvinnor arbetar på boendet? 

Hur ser fördelningen ut vad gäller de boende? Kön, ålder? 

Hur mycket personal finns det? 

Hur många boende? 

Frågor: 

Tema: vilka är de normbrytande situationerna? 

1)Har ni varit med om situationer där de dementa på boendet har uttryckt sin sexualitet? Berätta!  

2)Exempel på situationer där de boende inlett kärleksrelationer på boendet? 

3)Hur reagerade du på det? Vad gjorde du? 

4)Hur kändes det? 

5)Har det hänt att en äldre dement som är gift skaffar en ny partner på boendet? Vad gör ni då? 

Tema: genus 

6)Är det någon skillnad på hur de dementa männen och kvinnorna uttrycker sexualitet, eller på de 

svårigheter man kan möta som personal i de olika situationerna? 

Tema: frivillighet 

7)Har det hänt att boende gjort sexuella närmanden mot dig eller någon annan boende? Hur gjorde du 

då? 

8)Har du varit med om en situation där det varit svårt att bedöma om sexuella handlingar varit 

frivilliga från båda parter? 
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Tema: bra och dåliga erfarenheter 

9)En situation där du kände att ditt sätt att hantera situationen fick ett bra resultat (Som du är nöjd 

med? Vad gjorde att det blev så bra?) 

10)Kan ni ge exempel på en situation som varit svår att hantera eller en situation som du i efterhand 

har känt dig osäker på eller önskar att du hade gjort annorlunda i? 

11)Hur skulle du ha velat göra och vad upplevde du var hindren för att du gjorde det? (exempelvis att 

du var ny i yrket, en situation som du inte mött tidigare, att ditt eget sätt att se det inte stämde med hur 

du förväntades göra enligt arbetsplatsens synsätt, tidsbrist , missuppfattat situationen?) 

 12) Är det något som ni tycker att vi skulle ta upp som vi inte gjort? 

Tack för alla era intressanta svar och för att ni delade med er av era tankar och erfarenheter på ämnet! 

Tema: gruppnormer 

13) Har du hört kollegor berätta om någon situation kopplat till dementas sexualitet, Berätta 

14) Diskuteras de dementas sexualitet på personalmöten, vad diskuteras då, berätta. Med 

varandra! 

15) Hur förhöll du dig till gruppens diskussion? Berätta! 

16) Har ni liknande erfarenheter? Hur tänker ni? Annorlunda erfarenheter? Hur resonerade ni? 
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Bilaga 4 

Inledningsvinjett 

Vid ett demensboende bor Tage och Elsa. Båda har en demensdiagnos. Tage har nyligen blivit änkling 

och Elsa är gift och hennes man besöker henne regelbundet. Nu har Elsa och Tage fattat tycke för 

varandra och enligt personalen har de ett aktivt samliv. Paret sitter alltid tillsammans och håller 

varandra i handen och upprätthåller sig ofta på sina rum. Personalen uppfattar det inte som om någon 

av dem blir utnyttjad eller far illa av relationen men de tror att Elsa ibland blandar ihop Tage med sin 

make. Personalen är orolig för att bli anklagad av Elsas och Tages anhöriga för att ”inte se efter de 

boende” genom att de tillåter relationen. 

Vad tänker ni om det här? Hur skulle ni göra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


