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Sammanfattning 

Bakgrund: Sexualiteten är ett grundläggande behov för människan och är på grund av sin 

privata natur ett känsligt ämne. Det finns många fördomar kring äldre och sexualitet och det 

är inte helt socialt accepterat att äldre kan och vill ha ett rikt sexliv eftersom sexualitet i vårt 

samhälle är starkt förknippat med ungdom och ålderdom med asexualitet. Många äldre anser 

att det är sjukvårdspersonalens sak att föra sexualiteten på tal samtidigt som personalen i sin 

tur finner det obekvämt att diskutera sexualitet med sina patienter. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva vårdpersonalens attityder gentemot äldres 

sexualitet för att förstå attitydernas påverkan på omvårdnaden. 

Metod: Arbetet genomfördes som en litteraturstudie. Nio vetenskapliga artiklar, varav två 

var kvalitativa, analyserades. Samtliga artiklar fanns i Cinahl, PubMed, AgeLine och Ersta 

Discovery.  

Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudteman; personliga faktorer, utbildning och 

erfarenhet, attityder som hinder för omvårdnad och attitydens relation till vårdmiljö och 

vårdkultur.   

Diskussion: Resultatet har diskuterats mot Hendersons omvårdnadsteori och det holistiska 

perspektivet. Bemötandet av äldres sexualitet påverkas av personalens förförståelse, 

värderingar och utbildningsnivå. Det finns en diskrepans mellan teori och praktik vad gäller 

bemötande av äldres sexualitet. Även rådande vårdmiljö och -kultur på arbetsplatsen påverkar 

personalens förmåga att möta den äldres sexuella frågor och behov på ett adekvat sätt.  

Nyckelord: Attityder, sexualitet, äldre, vårdpersonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Sexuality is a basic need for human beings and is because of its private nature 

a sensitive topic. There are many prejudices about older people and sexuality, and it is not 

entirely socially acceptable that older people can and want to have a fulfilling sex life. 

Sexuality in our society is strongly associated with youth, and old age with asexuality. Many 

older people believe that it is the staff’s duty to bring up the topic while staff find it 

uncomfortable to discuss sexuality with their patients. 

Aim: The aim of this paper is to describe nursing staff’s attitudes toward the sexuality of 

older adults in order to understand the impact of the attitude on nursing care. 

Methods: The thesis was conducted as a literature study. Nine research articles, two of 

which were qualitative, were analyzed. All  were found in Cinahl, PubMed, AgeLine and 

Ersta Discovery. 

Results: The analysis resulted in four main themes: personal factors, education and 

experience, attitudes as barriers to care and the influence of workplace culture and health care 

environment on attitudes. 

Discussions: The results were discussed in relation to Henderson's nursing theory and the 

holistic perspective. In dealing with sexuality staff are influenced by prior understanding, 

personal values and education. There is a discrepancy between theory and practice with 

regards to the sexuality of older people. The current healthcare environment and workplace 

culture also affects the ability of staff to adequately meet sexual issues and needs of the older 

adult. 

Keywords: Attitudes, sexuality, older adults, care staff. 
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1 Inledning 

Vårt uppsatsämne handlar om äldre personer och sexualitet. Fröet till vår undran har sin grund 

i situationer som uppkom under verksamhetsförlagd utbildning där det tydliggjordes att ämnet 

är känsligt och även av en artikelserie om relationer efter 60 års ålder i Svenska Dagbladet 

under sommaren 2012. Frågor väcktes hur vårdpersonal ser på detta ämne och hur detta i så 

fall påverkar den givna vården. Ämnet känns relevant för oss eftersom befolkningen blir allt 

äldre samt att vi i yrket som sjuksköterska kommer människor nära både på ett fysiskt, 

mentalt och emotionellt sätt vilket innebär att vi kommer i kontakt med alla sidor och 

dimensioner som innefattar samt påverkar en människas liv, däribland sexualiteten. 

 

2. Bakgrund  

Sexualitet är ett grundläggande behov hos människan och kan påverka både hälsa och 

livskvalitet i positiv och negativ riktning. Begreppet används här i sin vida bemärkelse som 

rymmer allt från gemenskap, intimitet och intima handlingar som att hålla handen och smekas 

till sexuella handlingar som onani, samlag med mera (Ginsberg, Pomerantz, & Kramer-

Feeley, 2005). Det sistnämnda är troligtvis det första som kommer i åtanke när man talar om 

sexualitet, men som ovannämnda visar är så inte fallet.  

Sexualitet är på grund av sin privata natur ett känsligt ämne och är tätt sammankopplat 

med en människas identitet och integritet. För många kan det upplevas som obekvämt att tala 

om sexuella frågor, i synnerhet i en vårdrelation (Hulter, 2004, s. 9)  men detta måste utmanas 

då det i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska går att utläsa att 

sjuksköterskan ska ”tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl 

fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga” samt ”uppmärksamma patienter som ej 

själva uttrycker informationsbehov eller som har speciellt uttalade informationsbehov” 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 11).  

 

2.1 Sexualitetens dimensioner 

Gott, Hinchliff och Galena (2004) refererar till WHO som beskriver sexuell hälsa som ett 

samspel mellan olika aspekter; ett komplext förhållande mellan fysiska, psykiska, 

emotionella, mentala och sociala aspekter som relateras till sexualiteten. För att uppnå sexuell 

hälsa är det viktigt att ta hänsyn till sexualitetens alla dimensioner samt respektera 

människans sexuella rättigheter vilka innefattar bland annat rätten till information, kroppslig 
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integritet, frivillighet och fritt val av partner eller att helt enkelt få välja om man vill vara 

sexuellt aktiv eller ej (Hulter, 2004, s. 271).  

Det finns många fördomar kring äldre och sexualitet och det är inte helt socialt accepterat att 

äldre kan och vill ha ett rikt sexliv eftersom sexualitet i vårt samhälle är starkt förknippat med 

ungdom (Skoog, 2010; Gott, Hinchliff & Galena, 2004; Bauer, Nay & McAuliffe, 2009). Det 

finns uppfattningar om äldre som asexuella varelser och att en minskad sexualitet är en 

naturlig följd av åldrandet (Skoog, 2010). År 2011 fanns i Sverige ca 2,3 miljoner personer 

som var 60 år eller äldre (SCB), vilket innebär att en stor del av befolkningen riskerar att få 

sina behov reducerade på grund av fördomar. I en pilotstudie av Bauer, Nay och McAuliffe 

(2009), med syftet att utröna hur vårdinrättningar för äldre ser på och bemöter sexuella frågor 

i verksamheten, ingick i svaren de fick fördomar om att sexualitet och intimitet inte är 

tillämpbara på vårdinrättningar för äldre och att frågorna inte är relevanta eller viktiga för 

äldre personer. Åsikter fanns även om att själva forskningen de genomförde var olämplig och 

påträngande. Forskning visar dock på att ett motsatt förhållande råder i fråga om sexualitet 

och lust på äldre dagar; att upprätthållandet av intima och/eller sexuella relationer i själva 

verket är något önskvärt hos majoriteten av de äldre (Ginsberg, Pomerantz, & Kramer-Feeley, 

2005; Bouman, Arcelus & Benbow, 2006; Lindau, Schumm, Laumann, Levinson, 

Ómuiercheartaigh & Waite, 2007; Bauer, Nay & McAuliffe, 2009). Sexualiteten är påvisad 

att ha en viktig roll för den mänskliga identiteten genom hela livet (Mahieu, Van Elssen & 

Gastmans, 2011). Starka samband har funnits mellan intima relationer och förhöjd livskvalitet 

(Bouman, Arcelus & Benbow, 2006; Bauer, Nay & McAuliffe, 2009). Dessutom har 

forskningen en tendens att mer eller mindre medvetet välja bort äldre när sexualiteten skall 

studeras (Bouman, Arcelus & Benbow, 2006; Gott, Hinchliff & Galena, 2004). Denna syn på 

sexualitet kan, menar Mahieu, Van Elssen och Gastmans (2011), leda till att ett normalt och 

basalt behov av sexualitet och närhet lätt ses som ett problembeteende av vårdpersonal.  

Många äldre anser att det är sjukvårdspersonalens sak att föra sexualiteten på tal samtidigt 

som personalen i sin tur finner det obekvämt att diskutera sexualitet med sina patienter. Fynd 

visar att det finns stora skillnader i attityder gentemot de äldres sexualitet mellan vårdpersonal 

och de äldre själva vilket i det långa loppet kan påverka omvårdnadens kvalitet (Hulter, 

2009). Studier visar att vårdpersonal sällan heller utför bedömningar gällande sexuell 

funktion och sexuella behov av patienter de har kontakt med (McAuliffe, Bauer & Nay, 2007; 

Bauer, Nay & McAuliffe, 2009).  

Det finns många faktorer som kan påverka sexualiteten i negativ bemärkelse; olika 

sjukdomar, skador och ålderdom men också saker som läkemedel, droger och alkohol (Hulter, 
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2009). Genom detta kan vi dra slutsatsen att sjuksköterskan i sitt dagliga arbete oundvikligen 

kommer att träffa patienter som upplever sexuella problem som i många fall riskerar att bli 

outredda. Hulter (2009) påpekar vidare att patienter erfar att deras frågor och oro kring 

sexualitet inte blir uppmärksammade samt att sjukvårdspersonal sällan för det på tal på grund 

av känslor av obekvämhet. 

 

2.2 Attityd som begrepp 

Vi har valt att använda oss av Nationalencyklopedins definition av vad en attityd är. 

Begreppet ’attityd’ rymmer många dimensioner, både yttre observerbara beteenden och inre 

processer. Attityden är en erfarenhetsbaserad uppfattning eller inställning hos individen som 

antas påverka tankeprocesser och sociala beteenden. Syftet eller funktionen med en attityd 

menas vara underlättandet av social informationshantering eller på andra sätt bidra till sociala 

situationer. Attityderna kan knytas till eller riktas mot något konkret objekt; personer och ting 

eller mer abstrakta företeelser som till exempel sexualitet. En attityd kan vara positiv eller 

negativ. Bestående av kognitiva, affektiva och intentionella aspekter är attityden en komplex 

produkt. Den kognitiva aspekten är individens kunskap och/eller uppfattningar om en 

företeelse. Den affektiva behandlar hur personen ifråga reagerar attitydsmässigt gentemot 

företeelsen, det vill säga hur mycket för eller emot personen ställer sig. Efter dessa delar 

kommer handlingen, den intentionella delen av attityden; hur individen agerar baserat på 

erfarenheter, kunskap och uppfattningar (NE, 2012). 

 

2.3 Synen på äldre och åldrande 

Historiskt sett har synen på åldrandet, i Sverige, förändrats under det senaste seklet (Tornstam 

& Bagger-Sjöbäck, 2006). Från att ha sett på det som en tid i livet präglad av sjukdom, 

krämpor och minskad livslust till en helt ny värld full av möjligheter. Även Lundman, 

Norberg, Santamäki Fischer och Aléx (2012) talar om åldrandet i dagens samhälle i termer av 

möjligheter. Ekonomisk frihet och mer fritid är faktorer som nämns i samband med att bli 

pensionär.    

Begreppet ’äldre’ definieras olika i olika kulturer, skriver Hanssen (2005/2007). Vissa har 

en kronologisk syn på vem som är äldre, det vill säga man fokuserar på siffran man har i 

ålder, exempelvis blir man myndig vid 18 års ålder och går som regel i pension vid 65 års 

ålder varvid man är äldre. Åldrandet kan också ses som en rent biologisk process där man 

fokuserar på förändringarna som kroppen genomgår i åldrandet, till exempel att man får grått 

hår och tappar tänderna. Även sjukdom är förknippat med biologiskt åldrande. Värt att notera 
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är att kronologiskt och biologiskt åldrande inte nödvändigtvis utvecklas i samma takt hos en 

person. Dessa synsätt förekommer främst i Skandinavien (Hanssen, 2005/2007).  

I Sverige anses det ofta att personer som är 65 år och uppåt är äldre (Socialstyrelsen, 2011) 

och det är också den definitionen vi kommer använda oss av hädanefter.  

 

2.4 Aktualitet och problemformulering 

Ämnets aktualitet visas till följd av ett helt nytt riksdagsbeslut om en lagändring som innebär 

att äldre par ska kunna välja om de vill bo tillsammans på äldreboende om någon av parterna 

behöver bo där på grund av hälsoskäl (Byström, 2012). I och med detta kommer detta ämne 

bli ännu mer aktuellt för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal eftersom andelen par på 

äldreboenden förhoppningsvis och antagligen kommer att öka. 

Ett klart faktum är att äldre personer har vilja till och behov av sexualitet och intimitet. 

Klart är också att det hör till mänskliga rättigheter att ha möjlighet till denna dimension av sin 

identitet. Dock tar  Elias och Ryan (2011) upp att äldre personer, främst på vårdinrättningar 

och boenden för äldre, saknar möjligheter och tillfällen att ägna sig åt aktiviteter relaterade till 

sexualitet och intimitet och att personalen har en avgörande roll i huruvida detta skall tillåtas 

fortgå.  

 

3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva vårdpersonalens attityder gentemot äldres sexualitet 

för att förstå attitydernas påverkan på omvårdnaden. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter  

Det finns med säkerhet ett flertal tänkbara teoretiska perspektiv som skulle kunnas använda 

som teoretisk grund i arbetet men de som genom diskussion och genomgång visat sig mest 

passande är Hendersons omvårdnadsteori. 

Enligt Hendersons omvårdnadsteori (1969, s. 13) baseras vården i mångt och mycket på att 

tillgodose de mänskliga behoven och dessa består av ett visst antal basbehov så som föda, 

sömn, värme, kärlek och att känna sig behövd. Alla människor har elementära behov men 

utöver dessa har varje person individuella behov, de som särskiljer oss från andra individer 

(Henderson, 1969, s. 16). Henderson menar att det finns  14 stycken grundläggande behov 

som vårdpersonalen helt ska hjälpa patienten med eller alternativt vara behjälplig så att 

patienten kan genomföra uppfyllandet av behovet själv. Dessa behov rör exempelvis andning, 
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nutrition, elimination, vila, kroppsställning, värme, hygien, kommunikation och utbildning 

men också andlighet och förlustelse (1969, s. 24). Sjuksköterskan ska ha som mål med 

omvårdnaden att hjälpa till att tillfredsställa patientens, sjuk som frisk, behov för att främja 

dennes oberoende (Henderson, 1969, s. 55).  

Omvårdnaden handlar om att se människan som ett väsen bestående av kroppsliga, 

sällskapliga, mentala och själsliga delar. Sjuksköterskan ska vara ansvarig för att relationen 

mellan patient och sjuksköterska är så stabil och harmonisk som möjligt för att omvårdnaden 

ska bli givande (Henderson, 1969, s. 13-14). En viktig punkt som Henderson (1969, s. 14) tar 

upp är den att en människa aldrig riktigt fullt ut kan känna och veta en annan människas 

behov och vårdpersonaln kan endast försöka att på bästa möjliga sätt förstå patienten och dess 

unika behov. McAuliffe, Bauer & Nay (2007, s. 72) belyser det positiva med att anamma en 

holistisk syn vid vård av äldre. Denna åldersgrupp kan ibland ses som en homogen grupp där 

alla har liknande behov och önskningar, men det holistiska synsättet visar att den äldre 

människan har högst individuella behov och att den ena äldre personen inte har samma 

önskningar som den andre. 

I en avhandling av Johansson visade det sig att vårdpersonal ofta har en holistisk syn på 

begreppet hälsa som innefattar fysiska, psykiska, andliga och sociala dimensioner. Synen på 

hälsa bland vårdpersonal var att det är ett komplext begrepp, att det är en individuell 

upplevelse och ett oupphörligt fortgående skeende genom hela livet men också ett konstaterat 

tillstånd (Johansson, 2010, s. 40-41). Johansson (2010, s. 25) nämner också att i personalens 

syn på hälsa är hälsan summan av fler delar; människas samtliga behov ingår och de sexuella 

behoven, i form av njutning, återfinns också. Vidare visade Johansson (2010, s. 47) att 

sjuksköterskorna belyste vikten av en fysisk miljö som verkar positivt för hälsan, där 

utrymme för njutning i olika former finns, ger positiva hälsoeffekter och stärker patienten och 

dennes hälsa. Detta är i enlighet med Henderson som menar att sjuksköterskan ska hjälpa 

patienten med att fylla behovet av avkoppling och här spelar miljön en viktigt roll beroende 

på vilka förutsättningar som finns (1969, s. 50).  

Hendersons omvårdnadsteori är intressant att ha som teoretisk utgångspunkt för denna 

uppsats. Den berör en helhetssyn på människan, ett holistiskt perspektiv, och framhåller 

sjuksköterskans roll i att tillåta patienten att uttrycka alla sina känslor. 
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5. Metod 

Denna uppsats har genomförts som en litteraturstudie. Detta innebär att söka, samla, granska 

samt analysera publicerad litteratur inom ett visst ämne och syftar till att få en översiktlig bild 

av den senaste kunskapen i ämnet (Segesten, 2012). Studier som ingår i analysen är baserad 

på forskning av både kvantitativ och kvalitativ art (Friberg, 2012). 

Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa studier är att de mäter olika saker. Kvantitativa 

studier mäter hårda värden så som siffror och statistik (Friberg, 2012). Datan undersökningen 

får fram är objektiv och den visar individuella mätbara infallsvinklar på ett fenomen (Polit & 

Beck, 2006, s. 15). Resultatet blir allmängiltigt (Dahlborg- Lyckhage, 2012) och jämförbart 

(Friberg, 2012) och går därför att överföra till en liknande situation. 

Kvalitativa undersökningar mäter mjuka värden som ord, upplevelser och berättelser 

(Friberg, 2012). Datan som undersökningen får fram är subjektiv och den visar individuella 

beskrivande infallsvinklar på ett fenomen (Polit & Beck, 2006, s. 16). Resultatet blir 

sammanhangsgiltigt (Dahlborg- Lyckhage, 2012) och går således dåligt att överföra på en 

annan situation eller på en liknande population (Polit & Beck, 2006, s. 436). 

Av de nio utvalda artiklarna som ingår i resultatet är sju stycken kvantitativa och två 

stycken är kvalitativa studier.  

 

5.1 Datainsamling 

Eftersom det valda ämnet är mycket specifikt och till viss del ett smalt ämne så inledes 

sökarbetet med att söka brett för att hitta den forskning och vetenskapliga artiklar och 

litteratur som var mest aktuell och relevant för att besvara syftet (se bilaga 1.) 

Sökmotorer användes för att på så sätt finna länkar till organisationer, förordningar och 

pågående forskning kring ämnet. För att hitta artiklar och litteratur till arbetet nyttjades 

databaser med akademiska och vetenskapliga artiklar och tidningar, exempel är Cinahl plus, 

AgeLine och PubMed. Sökningar genomfördes även i bibliotekskataloger på liknande ord, 

tidskrifter och litteratur samt litteratur som berörde personcentrerad vård och holistiskt 

perspektiv inom omvårdnad. Det har även gjorts genomläsning av referensförteckningar i 

funna artiklar och böcker, så kallad sekundärsökning (Östlundh, 2012), för att se om författare 

använt sig av något som passar syftet eller ämnesområdet. 

De sökord som ansågs lämpliga var (här översatta till engelska); sexuality, intimacy, sexual 

health, older, aged, nursing, health personnel, attitude. Dessa har använts i olika 

kombinationer med ”AND”. En annan teknik som nyttjades är trunkering (exempelvis sexu*, 
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nurs* och atti*) för att på så sätt få en bred sökning inom ämnet. I en initial sökning i 

databaserna användes sökordet elderly men detta förkastades snabbt då termen inte var vitt 

använd utan att den term som används om äldre i databaserna är aged, old, older och older 

adults. 

För att underlätta urvalet av artiklar och finna den mest relevanta litteraturen är det bra att 

ha vissa avgränsningar (Östlundh, 2012). De avgränsningar som använts i detta arbete var 

ålder, årtal och språk. Artiklar inkluderades som var peer reviewed, publicerade årtal 2002 till 

år 2012 samt som var skrivna på engelska och svenska. I vissa databaser, Cinahl plus och Pub 

Med, var även ”human” och ”abstract available” nödvändiga avgränsningar. 

Många olika sökningar gjordes under arbetets gång, även kompletterande- och 

kontrollsökningar för att på så sätt säkerhetsställa att de sökningar som genomfördes 

genererade artiklar som var passande i relation till syftet.  

 

5.2 Urval 

I urvalet var exklusionskriterier data eller artiklar som berör personer som var yngre än 65 år 

och dessa uteslöts till följd av föreliggande definition av vem som är äldre. 

En första sökning i Cinahl plus genererade 71 artiklar som efter vidare granskning sållades 

ner till 11 stycken och varav en slutligen valdes ut till analys. Sökningen i PubMed gav 142 

artiklar som efter granskning blev 15 stycken och av dessa valdes slutligen en artikel ut till 

analys. En sökning i Ageline alstrade åtta artiklar och efter en första gallring blev dessa fyra 

till antalet och slutligen valdes en ut till analys. Nästa Cinahl-sökning gjordes som en basic 

sökning vilken resulterade i 151 artiklar och 18 av dessa granskades ytterligare och slutligen 

behölls en. En sökning genomfördes även med hjälp av ESH Discovery Service, en ny 

sökmetod på Ersta Sköndals biblioteks hemsida, och denna gav 331 träffar och dessa sållades 

ner till 9 och slutligen behölls tre artiklar för djupare analys.  

En sökning på Google med sökorden sexualitet, äldre och sjuksköterska resulterade i en 

intressant uppsats och efter att ha studerat tillhörande referenslista valdes två artiklar ut för 

vidare analys. Vi valde dessa artiklar eftersom de på ett bra sätt belyste det valda 

uppsatsämnet och vårt syfte. 

 

5.3 Analys 

Vid analys av de utvalda studierna har Fribergs arbetsgång använts (Friberg, 2012, s. 138). 
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Denna ser själva analysarbetet som en process som löper från att till en början vara ett helt 

pussel till att se de separata bitarna var för sig, för att sedan läggas igen och då bilda ett nytt 

motiv. Pusslet är de valda artiklarna, bitarna är de enskilda artiklarnas olika resultat och det 

nya motivet det sammantagna resultatet. 

Första steget till att säkerställa att analysen blev genomförd så korrekt som möjligt var att 

artiklarna lästes och granskades separat och ett flertal gånger för att undersöka deras kvalitet. 

Nästa steg var att titta på deras likheter och olikheter i studiernas olika delar, som till exempel 

i utgångspunkt och syfte, samt hur studiernas resultat skiljde sig åt eller liknade varandra. 

Diskussioner, reflektioner och ett kritiskt granskande av varandras uppfattningar skedde 

kontinuerligt mellan författarna. De gemensamma fynden fördes sedan in i en matris för att på 

så sätt hålla en bra struktur och ordning på de olika artiklarna. Slutligen gjordes en 

sammanställning i vilken olika teman och underteman grupperades, för att på så sätt visa vad 

för liknade resultat som funnits vid analysen (se bilaga 2.). 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Vid analys av den insamlade litteraturen skall bedömningen i största möjliga mån vara 

objektiv men författarna av denna uppsats är samtidigt ödmjuka inför det faktum att 

subjektiva tankar och åsikter om ämnet kan påverka analysprocessen. Författarna har inte för 

avsikt att plagiera annan text och/eller andra författare. Inte heller är intentionen att vilseleda 

förfalska eller förvränga fakta vilket är i linje med Vetenskapsrådets (2012) etiska riktlinjer. 

De artiklar som legat till grund för arbetet har kontrollerats för att säkerhetsställa att etiska 

forskningsregler har efterlevts.  

 

7. Resultatanalys 

Resultatet visade att omvårdnadspersonal i de flesta fall innehar positiva föreställningar 

angående äldres sexualitet men att de inte har tillräcklig kunskap för att hantera 

vårdsituationer som rör ämnet. Genom analys av artiklarna uppenbarade sig fyra huvudteman 

och tio underteman och dessa var följande: personliga faktorer, utbildning och erfarenheter, 

attityder som hinder för omvårdnaden och attitydens relation till vårdmiljö och vårdkultur 

(figur 1) (bilaga 3). 
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Figur 1. Teman i resultat. 

 

  

7.1 Personliga faktorer 

Temat personliga faktorer är temat som sammanfattar sådana faktorer hos personalen som kan 

påverka hur sexualitetens bemöts i omvårdnadsarbetet. 

 

7.1.1 Förförståelsens betydelse för attityderna  

Resultatet visade att både den enskilda vårdpersonalen och kollegers attityder hade inflytande 

på hur en enskild vårdpersonal hanterade situationen rörande den äldres sexualitet och 

sexuella uttryck (Gilmer, Meyer, Davidson & Koziol-McLain, 2010). Majoriteten av 

vårdpersonalen (90 %) ansåg att de äldre hade sexuella behov och 81 procent ansåg att 

sexualitet var ett livslångt behov (Gilmer, Meyer, Davidson & Koziol-McLain, 2010). Samma 

studie visade att 85 procent ansåg att äldreboendet borde ge möjlighet till avskildhet för 

sexuell aktivitet. Av vårdpersonalen tyckte 68 procent att sexualitet ingick eller skulle ingå i 

omvårdnadsbedömningen, dock berättade de att ämnet inte diskuterades och 21 procent av 

personalen inte att det skulle ingå i omvårdnadsbedömningen (Gilmer, Meyer, Davidson & 

Koziol-McLain, 2010). 
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I en annan studie (Akinci, 2011) framkom det att 40 procent av vårdpersonalen uppgav att 

deras egna värderingar ibland påverkade samtalen kring sexuella problem med patienter  och 

47 procent av dem var delvis generade och fann det svårt att svara när patienter frågade om 

sex. 

En artikel (Khalid, 2004) visade att 89 procent av sjuksköterskorna tyckte att sex och 

intimitet var något som pågick under hela livet och ingen av de tillfrågade tyckte att det var 

opassande att äldre människor uttryckte sin kärlek och var intima. Något annat som enligt 

Roach (2004) påverkade synen på sexualiteten var religiösa föreställningar som menade på att 

sexuella aktiviteter endast bör vara i fortplantningssyfte.  

Detta var också något som en studie av Gott, Galena, Hinchliff och Elford (2004) visade, 

där etnicitet spelade in gällande samtal om sexualitet. Vårdpersonalen hade vissa fördomar 

kring olika etniska gruppers öppenhet kring samtalet om sexualitet och att vissa religioner inte 

accepterar att en utomstående lägger sig i detta privata ämne. 

I samma studie av Gott, Galena, Hinchliff och Elford (2004) visade det sig även att 

sjuksköterskorna ansåg att sexuell hälsa och en omvårdnad genomsyrad av en helhetssyn gick 

hand i hand och att de ansåg att det därför ingick i deras roll att beröra sexuella frågor. 

Vidare visade det sig att vårdpersonalens fördomar om att de äldre skulle ta illa vid sig av 

frågor kring sexualitet bidrog till att äldre i mindre utsträckning blev tillfrågade i ämnet (Gott, 

Galena, Hinchliff och Elford (2004). 

 

7.1.2 Personalens ålder påverkar attityden 

Vad gäller attityder har olika studier kommit fram till motsatta resultat gällande personalens 

ålder. Magnan, Reynolds och Galvin (2005) presenterar fyndet att äldre vårdpersonal var mer 

benägna att finna sexualitet alltför privat att tala om med sina patienter. Tvärtemot dessa fynd 

är Saunamäki, Andersson och Engströms (2010) resultat att äldre sjuksköterskor både innehar 

mer positiva inställningar gentemot äldres sexualitet och känner sig mer säkra på sin förmåga 

att diskutera frågan med patienter.  

Ytterligare två studier (Haboubi & Lincoln, 2003; Bouman, Arcelus & Benbow, 2007) 

visade att ålder var en påverkansfaktor för vårdpersonalens inställning till sexualitet. Den 

förstnämnda visade att äldre vårdpersonal hade mer positiv och tillåtande inställning mot 

äldres sexualitet samt att de blir mindre påverkade av patientens ålder och den egna genansen. 

Samtidigt kom de fram till att yngre vårdpersonal hade mer träning i att samtala om sexualitet 

och att de hade en tro på att utbildning och träning skulle öka tryggheten att samtala om 

sexualitet (Haboubi & Lincoln, 2003). Bouman, Arcelus & Benbow (2007) kom också fram 
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till att ålder var avgörande för hur man ser på äldres sexualitet, nämligen att yngre personal 

hade ett med negativt synsätt angående äldres sexualitet. 

 

7.1.3 Genus och attityder 

I Haboubi och Lincolns artikel från 2003 framkom skillnader mellan mäns och kvinnors 

inställningar till äldres sexualitet. Manlig vårdpersonal var mer trygga, mer uppmuntrande, 

tog fler initiativ till samtal om sexualitet och blev oftare tillfrågad av patienter om ämnet 

medan kvinnlig vårdpersonal var mer positiva till vidareutbildning i ämnet och mer påverkade 

av genans och vilken utbildningsnivå de hade. 

Även Gott, Galena, Hinchliff och Elford (2004) studerade genusaspekten och kom fram till 

att vårdpersonal, oberoende av kön, var mer bekväma att diskutera sexualitet och sexuella 

funderingar med kvinnliga patienter men också att de upplevde sig mer tillfreds att samtala 

om sexualitet med samma kön på grund av att de då ansåg att risken att patienten skulle 

sexualisera situationen då föreföll mindre. 

 

7.2 Utbildning och erfarenhet 

Temat utbildning och erfarenhet handlar om hur utbildning och erfarenhet, såväl personlig  

som professionell, påverkar personalens uppfattningar om sexualiteten. Samtliga 

resultatsartiklar går i samma spår 

 

7.2.1 Utbildningsnivåns betydelse för attityderna 

I en studie kom Roach (2004) fram till att personalens inställningar och handlingar i relation 

till vårdtagares sexualitet är präglade av faktorer såsom utbildningsnivå samt livserfarenheter. 

Till exempel visar Saunamäki, Andersson och Engström (2010) på att sjuksköterskor som 

hade genomgått vidareutbildning efter sin sjuksköterskeexamen hade mer positiv inställning 

till att diskutera sexualitet med sina patienter och hade överlag mer tillåtande inställning till 

sexualitet. I likhet med detta var Haboubi & Lincolns (2003) resultat som visade att 86 

procent av vårdpersonalen hade otillräcklig utbildning i att samtala om sexuella ämnen med 

patienter och 76 procent av dessa hävdade att utbildning skulle förbättra deras upplevda 

trygghet i att samtala om sexualitet. Detta visade ytterligare en artikel (Akinci, 2011) där det 

gick att utläsa att sjuksköterskor som hade tillgång till mer information om sexualitet 

upplevde en större trygghet i det dagliga arbetet då sexuella ämnen dök upp. 
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Gilmer, Meyer, Davidson & Koziol-McLain (2010) rapporterade att 69 procent av personalen 

uppgav att de hade intresse av att få utbildning i ämnet medan 25 procent av personalen angav 

att de alls inte hade något intresse att vidareutbilda sig. Liknade resultat visade sig i en annan 

artikel av Akinci (2011) där 76 procent av sjuksköterskorna inte hade någon utbildning i 

sexualundervisning och 67 procent ville gärna få utbildning samt att 90 procent av 

vårdpersonalen uppgav att träning skulle påverka samtalen om sexuella problem. 

Att utbildning också var något som kunde hjälpa vårdpersonal i bemötandet kring sexuella 

funderingar och frågor visade det sig i en studie av Gott, Galena, Hinchliff och Elford (2004). 

Vårdpersonalen upplevde det viktigt att i samtalet hitta rätt vokabulär och att det ibland kunde 

vara svårt att veta vilka av deras patienter som var homo-, bi- eller transsexuella och att detta 

kunde förbättras av utbildning. I samma undersökning  ansåg deltagarna att sjuksköterskor var 

bättre skolade än läkare att ta hand om sexuella frågor och funderingar och detta hänvisades 

till att de hade en holistisk syn samt att de oftare småpratade med patienten och därför var 

vana att ställa många frågor (Gott, Galena, Hinchliff & Elford, 2004).  

 

7.2.2 Yrkeserfarenheten och dess betydelse för attityderna 

Yrkeserfarenhet visade sig stå i direkt relation till hur personalen bemötte sexualiteten i 

vårdsituationer. I två studier (Magnan, Reynolds & Galvin, 2005; Saunamäki, Andersson & 

Engström, 2010) drog författarna slutsatsen att  mer erfarenhet inom vården i de allra flesta 

fall leder till mer positiv inställning till sexualitet och att personal, i det här fallet 

sjuksköterskor, kände sig mer bekväma med att bemöta och diskutera sexualitet med sina 

patienter. Även Bouman, Arcelus & Benbow (2007) rapporterade att nivån av 

arbetslivserfarenhet spelade in i vilken inställning vårdpersonal hade till äldres sexualitet. 

Närmare bestämt hade vårdpersonal som hade mindre än fem års arbetslivserfarenhet en mer 

negativ och restriktiv inställning till äldres sexualitet. 

Akinci (2011) visade att personal som hade varit involverade i vårdsituationer där ämnet 

tagits upp var också av vikt, de sjuksköterskor som hade erfarenhet av att samtala med och ta 

hand om patienter kring sexuella ämnen upplevde större trygghet. Detta avspeglade sig även 

på den egna upplevda säkerheten, de sjuksköterskor som hade kunnat svara på patienters 

frågor kring sexuella problem upplevde också större trygghet i den kliniska verksamheten när 

sexuella ämnen togs upp (Akinci, 2011). 
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7.3 Attityder som hinder för omvårdnaden 

Temat attityder handlar om vilka olika faktorer som försvårar kommunikationen kring äldres 

sexualitet. Det kan röra sig om både yttre och inre påverkansfaktorer. Något som upplevs som 

problematiskt, både av personal och patienter, är frågan om vem som är ansvarig för att föra 

ämnet sexualitet på tal och en stor barriär till att inkludera sexualitet i omvårdnaden verkar 

vara personalens känslor av obekvämhet, genans och pinsamhet inför sexualitet. 

 

7.3.1 Våga fråga 

I en studie av Saunamäki, Andersson och Engström (2010) kom det fram att ca 65 procent 

av de tillfrågade sjuksköterskorna höll med om att det var deras ansvar att ta upp sexuella 

frågor med vårdtagare. Samtidigt sade drygt 80 procent av samma grupp att de inte tog sig tid 

att diskutera saken med sina patienter, vilket överensstämmer med vad Gott, Galena, 

Hinchliff & Elford (2004) kom fram till. Denna studie visade att sjuksköterskor inte frågade 

om sexuell hälsa rutinmässigt trots att de ansåg att det ingick som en viktig och stor del i 

människors liv. 

En viktig uppgift som vårdpersonal är att våga fråga och samtala om sexualitet, sexuella 

ämnen och sexuella problem med sina patienter för att upprätthålla god sexuell hälsa 

(Saunamäki, Andersson & Engström, 2010). En studie (Haboubi & Lincoln, 2003) visade att 

hela 90 procent av deltagarna ansåg att sexualitet och frågor kring denna ingår i holistisk 

omvårdnad. Trots detta tog 68 procent av dem aldrig upp ämnet med patienter och 94 procent 

av vårdpersonalen fann det osannolikt att de skulle samtala om ämnet med sina patienter. Vad 

detta berodde på kan diskuteras men 62 procent av dem kände sig förberedda att rådgöra med 

patienter kring sexualitet och 57 procent av dem skulle uppmuntra patienter att samtala med 

vårdpersonal om sexualitet (Haboubi & Lincoln, 2003). Ytterligare en artikel visade att hela 

83 procent av sjuksköterskorna var bekväma med att samtala om sexuella problem (Khalid, 

2004).  

Saunamäki, Andersson och Engström (2010) kom i sin studie fram till två saker angående 

sjuksköterskors professionella självförtroende. Det ena var att ungefär två tredjedelar (60 %) 

av studiedeltagarna inte kände sig säkra på sin förmåga att adressera sexuella frågor i 

omvårdnadsarbetet och det andra var att denna självsäkerhet generellt utvecklades med ålder 

och arbetslivserfarenhet.  
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7.3.2 Obekvämlighetsfaktorer 

Roach (2004) visar att en stor anledning till att omvårdnadspersonal inte bekräftar patientens 

sexuella frågor beror på deras egna känslor av förlägenhet inför ämnet. Att möta problemen 

skulle för dem innebära att behöva möta sina egna uppfattningar om frågan vilken i sin tur 

upplevdes som alltför obekvämt. Författaren visar vidare att vårdpersonalen hade utvecklat 

strategier för att undvika att ta tag i sexualiteten och sina egna känslor gentemot den. Bland 

annat skyddade vårdpersonalen sig  mot intrycken genom att medvetet och avsiktligt resa 

barriärer; fysiska barriärer kunde vara att flytta på ”problematiska” boenden till andra rum 

eller till och med till andra hem och psykiska barriärer kunde innebär hot och straff (Roach, 

2004). 

I linje med detta framkom i en studie av Saunamäki, Andersson och Engström (2010) att 

en tredjedel av de tillfrågade sjuksköterskorna kände sig obekväma med att tala om sexuella 

frågor. Även Akinci (2011) visade att sjuksköterskorna, förutom att samtala om sexualitet, 

fann det obekvämt att genomföra viss typ av omvårdnad. Detta kunde exempelvis vara att 

vårda sexuellt aktiva (sic!) (78 %), undersöka manliga könsorgan (63 %), samtala om 

erektionsproblem med män (66 %), fråga män om deras sexliv (61 %) samt svara på mäns 

frågor kring sexualitet (57 %). 

 

7.3.3 Övriga hinder 

Flera av studierna belyste faktorer som försvårade bemötandet av och samtalet kring 

sexualitet. Haboubi och Lincoln (2003) åskådliggjorde tidsaspekten, utbildningsnivå, 

obekväm/pinsamhetskänslor men också patientspecifika faktorer så som ålder, kön, psykisk 

hälsa och civilstånd. Även Saunamäki, Andersson & Engström (2010) kom fram till att  tid 

var en avgörande faktor då många sjuksköterskor uppgav att de inte tog sig tid att diskutera 

sexuella frågor med patienterna. Ett samband fanns även i samma studie mellan åsikten att 

sexualitet är viktigt för patientens hälsa och benägenheten att ta upp det i samtal. Samma 

hinder angående tid belystes i en studie av Gott, Galena, Hinchliff och Elford (2004) där 

vårdpersonal upplevde det svårt att ta upp ett så pass känsligt och komplicerat ämne med 

tanke på den begränsade tiden och hur personalkapaciteten ser ut samt att sexuell hälsa har låg 

prioritet i vården och det dagliga vårdarbetet i dagens läge. Vidare åskådliggör författarna att 

vårdpersonalen upplever det som en svårighet att det saknas mångfacetterat 

informationsmaterial om ämnet att dela ut till patienterna; det material som finns handlar om 

könssjukdomar och riktar sig till yngre patienter. Författarna belyste även hur sjuksköterskors 

motivation att samtala om patienters sexuella funderingar minskade på grund av att de 
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upplevde att de inte kunde skriva recept eller remisser till specialister eftersom det inte var 

möjligt i yrkesrollen (Gott, Galena, Hinchliff & Elford, 2004). 

Slutligen berörde en studie att kommunikationssvårigheter, så som fysisk och kognitiv 

svikt, läkemedelspåverkan och multisjukdom, kunde minska sannolikheten att ta upp ämnet 

med vårdtagaren (Gilmer, Meyer, Davidson & Koziol-McLain, 2010). 

 

 

7.4 Attitydens relation till vårdmiljön och vårdkultur  

Temat vårdkultur handlar om hur vårdmiljön påverkar personalens attityder. Denna innefattas 

av både den fysiska miljön och den psykosociala miljön; atmosfären som råder på 

arbetsplatsen. 

 

7.4.1 Det sitter i väggarna – vårdkulturens påverkan på attityder 

Möjligheten att idka intimt samkväm på vård – och äldreboenden påverkas av den fysiska 

miljön (Khalid, 2004; Gilmer, Meyer, Davidson & Koziol-McLain, 2010). I Khalid (2004) 

visade det sig att det saknades möjlighet till privatliv på alla äldreboenden eftersom det inte 

finns rum där fysisk intimitet kunde utövas. I Gilmer, Meyer, Davidson & Koziol-McLains 

(2010) studie ansåg personalen att det fanns svårigheter att tillhandahålla avskildhet för de 

patienter eller boende som ville ägna sig åt fysisk intimitet och detta berodde ofta på att det 

saknades lås på dörrar, inte fanns rum med dubbelsängar eller i vissa fall överhuvudtaget rum 

avsedda för dessa aktiviteter. Närmare bestämt ansåg drygt hälften (56 %) av personalen att 

det faktiskt fanns möjlighet till avskildhet för att kunna idka älskog medan övriga 

respondenter ansåg att så inte var fallet (33 %) eller att de inte visste (10 %) om vårdboendet 

borde erbjuda en plats för avskildhet. 

En undersökning av Gilmer, Meyer, Davisson och Koziol-McLain (2010) pekar på att 

sjukvårdspersonal, i sitt stödjande av sexualiteten, blir påverkade av attityder hos personer 

runtomkring dem. De tar upp den delen av miljön som inte bara är fysisk utan också det som 

inte går att ta på, ”det som sitter i vägarna”; att vilka värderingar gällande sexualitet som råder 

på arbetsplatsen påverkar den enskilde anställdes arbetssätt och även synsätt till viss del. Vad 

andra personer i den enskilda vårdpersonalens omgivning; personal, boende och närstående 

till patienter hade för åsikter kunde upplevas som hämmande i strävan efter att stödja 

sexualitet på vårdboendet (Gilmer, Meyer, Davidson & Koziol-McLain, 2010). Förlägenhet 

hos kolleger och ogillande attityder från anhöriga kan få sjuksköterskan att inta en mindre 



16 (32) 

 

stödjande position till patientens sexualitet i vården. (Gilmer, Meyer, Davidson & Koziol-

McLain, 2010). I studien framkom  också att olika beteenden hos patienter/boende har olika 

acceptans hos vårdpersonal. Det upplevdes acceptabelt att patienter ägnade sig åt beröring, 

kyssar, masturbation och fixa sig fin som uttryck för sin sexualitet medan saker som ansågs 

vara opassande var att inneha pornografiskt material, dra sexskämt och få erektion vid vård 

(Gilmer, Meyer, Davidson & Koziol-McLain, 2010). 

Synen på och sättet på vilket man mötte sexualitet varierade beroende på vilken typ av 

vårdavdelning personalen jobbade på. Magnan, Reynolds och Galvin (2005) fann att 

sjuksköterskor som jobbade på en kirurgisk avdelning i mindre grad ansåg att sexualiteten var 

viktig för patientens hälsa än vad sjuksköterskor på medicinska och onkologiska avdelningar 

gjorde. De fann även att sjuksköterskorna från både de medicinska och kirurgiska 

sjuksköterskorna, i jämförelse med onkologiska sjuksköterskor tyckte att sexualitet som ämne 

var alltför privat för att känna sig bekväma med att tala om det. Haboubi & Lincoln (2003) 

visade att det på medicinska avdelningar var mer troligt att ämnet togs upp än på 

rehabiliterings- eller kirurgiska avdelningar. 

Ytterligare en undersökning (Bouman, Arcelus & Benbow, 2007) visade arbetsplatsens 

betydelse för möjligheten att arbeta befrämjande av sexualitet. Författarna kom fram till att 

sjuksköterskor på sjukhem eller vårdboende var mer negativa än sjuksköterskor på 

seniorboende till äldres sexualitet. Orsaken till detta var troligen att om en patient är sjuk eller 

svag så anser personalen i mindre utsträckning att dessa personer har sexuella behov och/eller 

en sexualitet som bör bejakas. 

 

7.4.2 Den tillåtande organisationen 

Frågan om negativa inställningar kan inte enbart skyllas på individen enligt Roach (2004). 

Författaren menar att vårdpersonalens hållning till sexuella frågor är summan av dennes grad 

av obekvämhet (från ingen alls till mycket obekväm) och organisationens etos. I en studie 

undersökte Roach (2004) uppfattningarna hos vårdnadspersonal gentemot vårdtagarnas 

sexuella beteenden och fann att de till hög grad påverkades av gruppchefens inställning. 

Organisationen och personalen kunde antingen vara restriktiva eller tillåtande och finnas i 

olika kombinationer, till exempel tillåtande organisation och restriktiv personal eller restriktiv 

organisation och tillåtande personal med olika följder för omvårdnaden och de boendes hälsa 

och livskvalitet. Det ultimata tycks vara en tillåtande organisation och tillåtande personal 

eftersom det ledde till positiva följder för både personal och vårdtagare med stöd och 
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uppmuntran för vårdtagarnas individualitet och uttryck för sexuella och intima behov (Roach, 

2004). 

En studie (Gilmer, Meyer, Davidson & Koziol-McLain, 2010) visade att 65 procent av 

personalen uppgav att arbetsplatsen hade policys och tillvägagångssätt hur man skulle hantera 

sexualitet. Akinci (2011) gick steget längre och påvisade vikten av att arbetsplatsen har regler 

och rutiner. Den visade att om rutiner kring att samtala om sexualitet fanns på arbetsplatsen 

gjorde detta att sjuksköterskorna kände sig mer trygga i den kliniska verksamheten att samtala 

om sexualitet.  

 

8. Diskussion 

Diskussionsdelen kommer att bestå av två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. Som 

utgångspunkt har Virginia Hendersons omvårdnadsteori använts.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Vid genomförande av en studie som denna baseras resultatet på redan existerande forskning 

som publicerats i vetenskapliga artiklar. 

Att hitta artiklar som stämde överens med syftet var en mycket tidskrävande uppgift, 

många av artiklarna som till en början hittades hade ett patientperspektiv samt att det var 

sparsamt med ny forskning. Detta gav att det bestämdes ett slutdatum för artikelsökning, 

något som annars hade det kunnat pågå länge och skapat ett följdproblem med att hålla 

tidsramen. Uppfattningen är dock att sökningarna frambringat all forskning som var relevant, 

aktuell och pålitlig.  

För att genomföra en noggrann analys är av betydelse att vara införstådd med att artiklarna 

valts och analyserat utifrån den kunskap som ligger på den mentala och känslomässiga 

hårddisken och den verklighet man levt och lever i (Dahlborg-Lyckhage, 2012, s.159). Det är 

väsentligt att belysa vikten av att vara medveten om den egna förförståelsen och hur denna 

kan påverka analysen av resultatet. För att minimera detta har båda författarna till denna 

uppsats kritiskt granskat, diskuterat och ifrågasatt varandras analyser. 

En kritisk fråga som har ställts är att det tål att betänkas att endast de personer som var 

positiva till äldres sexualitet och dess uttryck samt de få som var negativa och vågade stå för 

detta deltog i studierna. 
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En annan begränsning är genusfaktorn, de flesta studierna har en majoritet av kvinnor som 

respondenter och trots att könsfördelningen i vården är likartad så kan detta ha ändrats och 

kommer ändras de närmsta åren. 

Ytterligare något som författarna reflekterat över är det faktum att det engelska språket kan 

ställa till det i analysen eftersom ”nurse” innefattar alla de olika nivåerna som finns i andra 

länder, där det finns både sjuksköterska, undersköterska, specialistsjuksköterska och 

sjukvårdsbiträde.  I de flesta artiklarna framgår det dessvärre inte vilken av dessa yrkestitlar 

som avses specifikt men i denna uppsats avsågs vårdpersonal som de som har hand om 

omvårdnadsarbetet och har ett patientnära arbete.  

Något som bidrog till att analysen fick bra bredd var att studierna var gjorda i flera olika 

länder. Kulturella skillnader kan möjligtvis vara en viktig faktor gällande snedvridning i 

resultatet. Mer forskning krävs dock i ämnet med fokus på att få fram mer generaliserbar data 

på följderna av vårdpersonalens attityder på omvårdnaden, det vill säga studier gjorda i länder 

med liknande lagar och samhällsperspektiv som Sverige.  

Valet av teori och perspektiv har fungerat väl som utgångspunkt för ämnesvalet. I 

beskrivandet av attitydernas påverkan för omvårdnaden har det holistiska perspektivet varit 

passande eftersom det visat hur svårt det kan vara att leva upp till, att människan ska bli sedd 

med ett vidvinkelobjektiv genom hela livet och att samtliga av de delar en människas liv 

består utav är i praktiken mer än dess helhet. Hendersons teori har på ett bra sätt belyst vikten 

av att som vårdpersonal vara medveten om vilka behov den enskilde patienten önskar 

uppfylla och att dessa bör bedömas individuellt samt utifrån patientens bästa intresse i fokus.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva vårdpersonalens attityder gentemot äldres sexualitet 

för att förstå attitydernas påverkan på omvårdnaden. Resultatet visade att den finns fyra teman 

som påverkar omvårdnaden; personliga faktorer, utbildning och erfarenhet, attityder som 

hinder samt attityders betydelse för utformningen av vårdmiljön. 

I detta avsnitt kommer de utmärkande delarna av resultatet diskuteras mot Hendersons 

omvårdnadsteori och det holistiska perspektivet, vilka bygger på Maslows behovsteori som 

utgår från olika mänskliga behov och hur dessa skall uppfyllas. Vårt resultat skall knytas an 

till dessa och förklara hur vårdpersonal ska tillgodose grundläggande mänskliga behov hos 

patienten som enligt Henderson (1969) är grundprincipen för omvårdnad.  
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8.2.1 Personliga faktorer påverkar tillgodoseendet av behov 

I resultatet framkom det att vårdpersonalens personliga faktorer, såsom erfarenheter, 

förförståelse, värderingar, ålder och kön, hade en inverkan på hur de bemötte äldre personers 

sexualitet i omvårdnadsarbetet. 

Det finns en genomgående syn i samhället på sexualitet som något som förknippas med 

ungdom och skönhet och en syn på äldre personer som asexuella. Det råder också en vid men 

icke uttalad uppfattning bland vårdpersonal som associerar ålder med sjukdom och svaghet 

vilket leder till att de också i vården ses som mindre sexuella varelser (Messinger-Rapport, 

Sandhu & Hujer, 2003). Konsekvenser av detta synsätt kan bland annat vara som Nay, 

McAuliffe och Bauer (2007) berör att äldre inte får den information och stöd som de behöver 

för att kunna bibehålla sin sexualitet trots sjukdom och smärta, vilket inte är i linje med en 

holistisk omvårdnad. Vårdpersonal kan också uppleva känslor av osäkerhet relaterat till 

lagliga och etiska aspekter i fråga om att tillåta respektive underlätta den äldres sexualitet på 

vårdhem samt vilken position de skulle anta när det gällde att införskaffa sexuella hjälpmedel 

(Manthorpe, Iliffe, Samsi, Cole, Goodman, Drennan & Warner, 2010; Walker & Harrington, 

2002).  

Enligt Hendersons (1969) omvårdnadsteori ingår det i den grundläggande omvårdnaden att 

vårdpersonal ska bistå patienten med att ”ge uttryck för sina önskemål och känslor” (s. 24) 

och ”ge patienten möjlighet till förströelse och avkoppling” (s. 24) vilket givetvis kan tolkas 

även utifrån sexualitetens perspektiv. För att detta skall kunna omsättas i praktiken måste 

vårdpersonal vara medveten om och utmana sina egna antaganden och förförståelser annars 

finns risk att den äldres behov inte uppfylls på ett adekvat sätt (Rheaume & Mitty, 2008). 

Emellertid finns en stark tendens bland vårdpersonal att inte reflektera över sina antaganden 

och istället se sexuella uttryck som problembeteenden (Rheaume & Mitty, 2008). De sexuella 

uttrycken viftas bort och nedlåtande tillmälen som ”snuskgubbe” och ”tafskäring” 

(Messinger-Rapport, Sandhu & Hujer, 2003) används som benämningar; personalen tar 

därigenom den lätta vägen ut och bortser helt från den äldres intimitetsbehov.  

 

8.2.2 Diskrepans mellan teori och praktik 

I resultatet visade det sig att majoriteten av vårdpersonal till största del har positiva attityder 

gentemot äldre personers sexualitet. De ansåg att de äldre hade rätt till att uttrycka sina 

sexuella behov livet ut och att få sexuell och intim stimulans om de så önskade och även att 

vårdinrättningar och boenden bör underlätta för de äldre att kunna få uttrycka och tillfredställa 

sina behov, till exempel genom att tillhandahålla avskildhet, dubbelsängar med mera. I 
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kontrast till detta står det faktum att sexualitet sällan är något som tas upp i samtal mellan 

vårdtagare och personal. Trots positiva attityder hos personalen var det få vårdinrättningar 

och boenden som hade formella policys och utbildning för sin personal att luta sig på i det 

dagliga arbetet vilket även visar sig i en studie av Shuttleworth, Russel, Weerakoon & Dune, 

(2010).  

Ferrel och Belza (2012) har kommit fram till att äldre personer gärna vill bli tillfrågade om 

sin sexuella hälsa och ville att vårdgivaren skulle ta initiativet till detta samtal men att så 

sällan var fallet. I själva verket visade det sig i resultatet att omvårdnadspersonal många 

gånger är motvilliga till att ta upp frågan.  

Detta kan vara tecken på att sexuella aspekter bör inrymmas som en naturlig del i en 

omvårdnadsbedömning. Rheaume & Mitty (2008) menar på att vårdpersonal, i detta fallet 

sjuksköterskor i hemtjänsten, bör inkludera i omvårdnadsbedömningen om och vilka behov 

och intressen av sexualitet den äldre har. Efter detta skall en passande omvårdnadsplan, vilken 

inkluderar information och utbildning för den äldre, utformas.  

Det verkar som att de positiva attityder som råder inom vården är begränsade till ett rent 

teoretiskt plan. Attityderna är förknippade med sexuella rättigheter och en holistisk syn i 

vården; det är en självklarhet för majoriteten av vårdpersonal att den äldre skall ses som en 

individ med flera dimensioner, en unik person som har rätt till självbestämmande, också i 

sexuella frågor. Emellertid kolliderar denna syn med verkligheten. Synen ställs på sin spets i 

praktiken när vårdpersonal tvingas pröva sina egna uppfattningar relaterat till sexualitet i 

konkreta vårdsituationer. Spontana reaktioner inkluderar förlägenhet, förnekelse, ilska och 

hjälplöshet (Hajjar & Kamel, 2003). Fenomenet präglas onekligen av motsägelser. 

Vårdpersonal slits mellan vad de tycker är rätt, vad de bör och vad de vill göra. Detta lyfts 

också fram av en artikel av Reingold & Burros (2004) att det krävs inte av personalen att 

ändra sina personliga uppfattningar eller moraliska ståndpunkter utan endast att de arbetar 

utefter föreliggande policys på arbetsplatsen.  

Henderson (1969, s. 35) betonar vikten av att vårdpersonal verkar för att öka patientens 

välbefinnande och arbetar för att främja mellanmänsklig kontakt. För att åstadkomma detta 

kan fysisk kontakt med en annan människa bidra till många positiva hälsoeffekter.  

 

 

8.2.3 Utbildningens betydelse för tillgodoseendet av behov 

I resultatet visade det sig att utbildning hade stor påverkan på hur vårdpersonal mötte de 

äldres sexuella uttryck och hur bekväma de kände sig med att samtala om ämnet. Det största 
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hindret till att äldre inte får möjlighet att bejaka sin sexualitet beror i stort på 

kunskapsmässiga svagheter hos personal som inte har verktygen att hantera den äldres 

sexuella uttryck på ett passande sätt (Rheaume & Mitty, 2008).  

Lämplig utbildning för personal bör, enligt Rheaume och Mitty (2008), öka medvetenheten 

om hur äldres intima begär  och sexuella intressen kommer till uttryck och hur dessa skall 

kunna bemötas på bästa sätt. Även Hajjar och Kamel (2003) belyser vikten av att vara 

medveten om de äldres behov och vidare de extremt positiva effekterna av 

personalutbildning. På samma spår visade det sig i en studie av Walker och Harrington (2002) 

att utbildning förbättrade personalens kunskap och attityder drastiskt gällande äldres behov av 

sexualitet och intimitet relaterat till ålder.  

Det är viktigt att utbildningen är utformad med ett brett perspektiv på vad sexualitet 

egentligen är. Det finns generella fördomar om att äldre personer är eller skall vara på ett visst 

sätt relaterat till sexualitet och intimitet, men resultatet visar att det aldrig är säkert att göra 

antaganden kring en person eller en situation. Bilden som finns av äldre idag är starkt 

influerad av modern västerländsk kultur, media och underhållning (Rheaume & Mitty, 2008) 

och man bör vara aktsam på att schablonmässigt applicera denna på alla äldre personer. 

Utbildning kan med mycket stor sannolikhet resultera i ökad acceptans och respekt för den 

äldres sexualitet (Aarflot, 2012b).  

En av Hendersons (1969) grundstenar är att sjuksköterskan ska ”hjälpa patienten att lära”. 

Detta innebär att vägleda patienten att få kunskap för att kunna återfå sitt oberoende och 

välbefinnande (s. 52). Det vi då frågar oss är: kan vårdpersonal undervisa en patient i ett ämne 

som denne själv inte har adekvat kunskap om och utbildning i? Risken finns att det i samtalet 

om sexuella frågor är den enskilde vårdgivarens personliga åsikter och ståndpunkter som 

kommer fram istället för fakta baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 

8.2.4 Vårdmiljön påverkar tillgodoseendet av behov 

I resultatet framgick det att ansvariga chefer, och i förlängningen vårdpersonalens, attityder 

påverkar utformningen av vårdmiljön. Rheaume och Mitty (2008) menar att brist på 

avskildhet är ett stort problem för de äldre personer på vårdhem som har en önskan att vara 

sexuellt aktiva. Andra hinder mot uttryck av sexualitet kan exempelvis bestå av avsaknad av 

lås på dörrar in till vårdtagares rum, användning av enkelsängar och att gifta par inte längre 

får bo tillsammans på ålderns höst (Nay, McAuliffe & Bauer, 2007; Shuttleworth, Russel, 

Weerakoon & Dune, 2010). För att avhjälpa detta menar Hajjar och Kamel (2003) att 

ansträngning måste göras för att råda bot på den asexuella miljön på vårdboenden och -hem, 
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dock utan att glömma säkerhetsaspekten. Bristen på avskildhet måste medvetandegöras för att 

som vårdpersonal på bästa sätt kunna stödja den äldres sexualitet (Messinger-Rapport, 

Sandhu & Hujer, 2003). Till exempel kan användandet av ”Stör ej”-skyltar vara ett enkelt, 

billigt och fördelaktigt sätt att främja privatlivet för den boende (Hajjar & Kamel, 2003; 

Shuttleworth, Russel, Weerakoon & Dune, 2010; Messinger-Rapport, Sandhu & Hujer, 

2003). Ett utmärkt exempel på ett respektfullt handlingssätt framkommer i en artikel av 

Shuttleworth, Russel, Weerakoon och Dune (2010): ”If they are masturbating and the door is 

open we will gently close it as they need their privacy. It is their home. Sex is a normal, basic 

need.” (s. 190).  

Ledningen på vårdboendet måste inneha en proaktiv attityd och för vårdpersonal 

tillhandahålla en gemensam policy för sexuella uttryck och hur situationer som inbegriper 

sexualitet skall bemötas (Archibald, 2002). Dessutom har de ett övergripande ansvar att 

säkerställa att dessa efterlevs i det dagliga omvårdnadsarbetet (Hajjar & Kamel, 2003).  

Arbetsbörda och personaltillgång påverkar också i vilken utsträckning sexuella behov 

synliggörs inom vård och omsorg (Archibald, 2002). På grund av sexualitetens känsliga  natur 

är det inte något som bara kan avhandlas i förbifarten utan kräver sin tid och kommunikativa 

finess. Henderson (1969, s. 50-52) belyser vikten av att vårdpersonal ska bistå patienten med 

rekreationella aktiviteter. I detta kan patienten få hjälp med att inte enbart identifiera sig med 

sin sjukdom utan få möjlighet att uppleva en frisk dimension av sig själv. Exempel på detta 

kan vara att involvera vänner och anhöriga, inhandla personliga ting och underlätta för 

patienten att utföra självvalda fysiska aktiviteter.  

En artikelserie I Svenska Dagbladet (Aarflot, 2012, s. 21a) visar det miljörelaterade 

problemet ur den äldre personens perspektiv. ”Gustav”, 83, framhåller svårigheten i att bejaka 

sin lust på äldreboendet där han bor: ”Det går inte att inleda något när det springer 

sjukvårdspersonal där hela tiden”. Som tidigare nämnts kan problematiken lätt avhjälpas med 

enkla, billiga och inte särskilt ansträngande medel som ”Stör ej”-skyltar eller att visa respekt 

och knacka innan man går in hos någon. 
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9 Slutsats/implikationer för vården 

Det står klart att det finns ett gap mellan teori och praktik vad gäller att främja äldres 

sexualitet. En förändring måste komma till stånd och sexualitet måste jämställas med andra 

grundläggande omvårdnadsbehov såsom nutrition och elimination. För att detta skall ske 

behövs mer personalutbildning och klara direktiv från ledningen i form av riktlinjer och 

policys. Kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) för legitimerad sjuksköterska 

specificerar hur sjuksköterskan ska ta hänsyn till patientens samtliga behov och deras olika 

dimensioner. Genom detta kan personalen känna att det är en naturlig del i arbetet och göra 

det mer accepterat i personalgruppen att samtala om sexualitet och intimitet med patienter. 

Vidare kan diskussions- och reflektionsgrupper på arbetsplatsen leda till att alla känner sig 

mer bekväma med ämnet och i förlängningen en mer tillåtande atmosfär. Risken att enskild 

personal känner sig och upplevs, av patienter såväl som kolleger, som inkräktande och 

snokande elimineras på så sätt. Andra möjliga vägar att gå kan vara att använda sig av 

teoretiska modeller, såsom PLISSIT, som finns till för att utvärdera sexuell hälsa samt ta hjälp 

av föredömliga vårdinrättningar som på ett framgångsrikt sätt lyckats uppnå en sexuellt 

främjande arbetsmiljö. Dessa är enkla och resurseffektiva tillvägagångssätt med stora vinster 

som visar sig i ökad livskvalitet och välbefinnande hos den äldre personen och ökad trygghet 

för omvårdnadspersonal. Sexualitet som omvårdnadsbehov och -problem måste belysas och 

få en självklar plats i sjukvården och i sjuksköterskeprofessionen. 

 

 

 

“We just had to facilitate and provide additional training for the 

staff as the residents have every right to their sexuality” 

(Shuttleworth, Russel, Weerakoon & Dune, 2010). 
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Intervjustudie i 
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Kvalitativ studie. 

30st frivilliga kvinnor 

intervjuades, 18st 
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män) i tre lika stora 
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2st män) var 

"nyckelinformatörer". 

 

Vårdpersonal är på sin vakt mot att 

uppleva obehag i sexuella 
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attityder är en produkt av 
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och erfarenhet. 

Saunamäki, 

Andersson 

& Engström 
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Journal of 

Advanced 

Nursing, 2010, 

Sverige 
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sjuksköterskors 
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diskutera sexualitet 
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Enkätstudie. Korrelativ 

jämförelsestudie. 

88st sjuksköterskor, 

varav 84st var 
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mellan 22-64 år med 

5 månaders till 40 års 
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64 % kände sig bekväma med att 
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De flesta tog sig inte tiden att 
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Äldre sjuksköterskor hade mer 

positiva attityder gentemot sexualitet 

och var mer självsäkra på sina 
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utbildning i ämnet hade mer positiva 

attityder. 
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(2010) 
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Galena, 

Hinchliff & 
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(2004) 

X  X X  X X  
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Lincoln 

(2003) 

 X X X  X X X 

Khalid 

(2004) 

X     X  X 

Magnan, 

Reynolds 
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(2005) 

 X   X   X 
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& 
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(2010) 
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