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Abstract  

 

Bakgrund: Det blir fler äldre i dagens samhälle och alla har rätt till en god sexuell hälsa. 

Sjuksköterskor har en viktig funktion att informera och utbilda. Därför är det viktigt att de har 

kunskap om hur äldre upplever sin sexualitet. 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sexualitet hos äldre. 

 

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning som design har genomförts. Sökningarna 

gjordes i databaserna CINAHL och Medline. Originalstudier som redovisade äldres syn på sin 

sexualitet inkluderades. Deltagarna i studierna var både män och kvinnor. Nio artiklar 

inkluderades i litteraturstudien. 

 

Resultat: Litteraturstudien visade att det sexuella behovet inte förändras med åren utan de 

flesta äldre tyckte att deras sexliv förbättrats. Omkring hälften av de äldre hade haft sexuellt 

umgänge det senaste året. Relationen till partnern, kommunikation, sexuell dysfunktion och 

värderingar hade betydelse för hur de upplevde sin sexuella hälsa. De äldre påpekade vikten 

av att vara positiv till lärande och nya erfarenheter och menade att  inlärningsprocessen sker 

livet ut. Det framkom önskan om att få diskutera sin sexuella hälsa med vårdpersonal.  

 

Slutsats: Vårdpersonal behöver kunskap om åldrandets inverkan på sexualiteten. De behöver 

också kunskap om olika sjukdomstillstånd och läkemedel som kan försvåra den sexuella 

aktiviteten. Kunskap i dessa avseenden behövs för att kunna ge det stöd och råd som patienten 

behöver för en god sexuell hälsa. Fortsatt forskning behövs om hur information till äldre kan 

utformas.  

 

 

 

Nyckelord: Patientperspektiv, Sexualitet, Sexuell hälsa, Äldre
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Inledning  
Alla har rätt till en god sexuell hälsa. Studier har visat att vårdpersonal har en negativ attityd  

och är tveksamma till att ta upp ämnet sexualitet med äldre. När sjuksköterskorna fick 

utbildning om äldres sexualitet, förändrades deras stereotypa föreställningar och attityden till 

äldres sexualitet förbättrades (Haesler, Bauer & Fetherstonhaug, 2015). Sjuksköterskor har en 

viktig funktion att informera och utbilda patienter. Därför är det viktigt att de har kunskap om 

hur äldre upplever sin sexualitet. 

Bakgrund 

Definition av sexualitet och sexuell hälsa 

Världsorganisationen (WHO) konstaterar att ”Sexualitet är en väsentlig del av att vara 

människa genom hela livet och innefattar kön, könsidentiteter och roller, sexuell orientering, 

erotik, njutning, intimitet och reproduktion. Sexualitet upplevs och uttrycks genom tankar, 

fantasier, önskningar, normer, attityder, värderingar, beteenden, praktiker, roller och relationer. 

Medan sexualitet kan omfatta alla dessa dimensioner, upplevs eller uttrycks inte alltid alla av 

dem. Sexualitet påverkas av interaktionen mellan biologiska, psykologiska, sociala, 

ekonomiska, politiska, kulturella, etiska, legala, historiska, religiös och andliga faktorer” 

(WHO, 2016, översättning i Hulter, 2014). De sexuella rättigheterna står med i konventionen 

om de mänskliga rättigheterna, tyvärr är detta inte självklart i vissa delar av världen. I de 

sexuella rättigheterna ingår bland annat rätten till bästa möjliga sexuella hälsa och 

information/upplysning (WHO, 2016). 

 

Sexuell hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt 

välbefinnande relaterat till sexualitet och inte enbart frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller 

svaghet. Sexuell ohälsa kan uppstå till följd av sjukdomar som drabbar själva könsorganen 

men också till följd av andra sjukdomar och tillstånd som kan påverka sexualiteten negativt, 

ibland fysiskt och ibland via självkänslan (Hulter, 2014; WHO, 2016). 

Åldrandet 

De flesta som föds kommer att leva ett långt liv. Medellivslängden för den svenska 

befolkningen år 2015 var 80,3 år för män och 84,0 år för kvinnor. Enligt utvecklingskurvan 

fortsätter den att stiga (Statistiska Centralbyrån, 2016). Sverige låg senast vid millennieskiftet 

högst upp på listan över flest äldre i sitt land. Målgruppen 65år och äldre kommer att fortsätta 

stiga i förhållande till andra åldersgrupper i många decennier till. Det finns flera faktorer som 

påverkar vår livslängd, som till exempel var vi bor, vilken utbildning vi har, civiltillstånd och 

rökning (Dehlin & Rundgren, 2014). 

 

Åldersteorier grundar sig ofta på tre olika perspektiv på åldrandet, det biologiska, 

psykologiska och det sociala åldrandet. Ingen av dem kan stå enskilt utan är beroende av 

varandra för vårt totala åldrande (Rutter, 2000). I ett biologiskt perspektiv finns en biologisk 

sanning att äldre får problem tex med minnet, hörseln, orken och rörelseförmågan. De 

biologiska försämringarna sker emellertid mellan 80-90 år och inte i 60-70 årsåldern som vi 

ofta utgår ifrån. Det är också en stor individuell skillnad. En stor del av försämringen beror på 

hur aktiv, både fysiskt och psykiskt, som en person håller sig. Man kan utveckla och prestera 

lika mycket i äldre år som i de unga åren. Många äldre idag reser, roar sig och utmanar livet. I 

ett socialt perspektiv på åldrandet konstateras att kriser i livet fortsätter även i åldrandet. 

Många äldre förlorar sin partner och vänner runt omkring sig, vilket kan leda till depressioner. 

Ibland innebär det att den äldre måste flytta till seniorboende eller hem till barnen. Ett 
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fungerande socialt nätverk är viktigt för välmåendet (ibid.). De äldre tycks dock ha en god 

förmåga att anpassa sig till ohälsa och funktionsnedsättning. De skattar därför sin hälsa som 

god trots dessa problem (Nygren & Lundman, 2014). I ett psykologiskt perspektiv på 

åldrandet kallas åldrarna mellan 80 och 90år för den nionde åldern. I den nionde åldern 

beskrivs åldrandet som en kamp för att bevara det positiva. När kroppen försvagas och 

självständigheten minskar är det lätt att de negativa sidorna tar över, så som misstro, skam, 

skuld, isolering, avsmak m.fl. Detta kan leda till identitetskris och minskad självkänsla 

(Ternerstedt & Norberg, 2014).  

 

Åldrandet går inte att undvika men vi kan främja och stärka hälsa för att behålla förmågan att 

leva oberoende så långt upp i åldern som möjligt. Att kunna förutse och anpassa sig till 

försämrad funktionsförmåga eller andra hälsoproblem som kan uppstå med åren, bidrar till ett 

hälsosamt åldrande. Hälsosamt åldrande innebär att möjliggöra fysisk, social och psykisk 

hälsa så att de äldre kan vara aktiva i samhället, leva ett självständigt liv och känna 

livskvalitet utan att diskrimineras på grund av sin ålder. Ett gott liv som gammal innebär en 

balans mellan behållna förmågor och krav (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Sexualitet och åldrandet 

Vid åldrandet sker en förändring av den biologiska sexuella funktionen. En kvinna minskar i 

fertilitet från ca 35 år och hamnar i menopaus. Hormonförändringar kan leda till svettningar, 

störd sömn, värmevallningar och torra slemhinnor ofta i slidan. De torra slemhinnorna och 

minskad körtelproduktion medför att samlag kan vara smärtsamt och risken för infektioner 

ökar. Männens könsorgan påverkas inte lika markant som kvinnans men små förändringar 

sker. Testiklarna minskar i storlek och vikt, sädeskanalens hålrum minskar, produktionen av 

spermier minskar och prostatasekretet blir tunt och vattnigt. Prostatakörteln växer och vid 70 

år uppger 40 % av män att de har problem med prostatan (Dehlin & Rundgren, 2014).  

 

Trots en biologiskt förändrad sexuell funktion och förmåga har många äldre ett aktivt sexliv 

och ett sexuellt behov högt upp i åldrandet. Sexualitet är inte enbart det penetrerande samlaget 

utan även närhet. Att den sexuella aktiviteten sjunker beror ofta på psykisk eller somatisk 

sjukdom ofta hos män. Bland kvinnorna har man sett att aktiviteten sjunker mer än hos män. 

Tidigare forskning visar dock att sexualitet och behovet av närhet inte har någon åldersgräns. 

En god sexuell hälsa kan öka livskvaliteten. Det är ett livslångt behov som alla människor har, 

att få känna ömhet och närhet (Dominguez & Barbagallo, 2016). 

Omvårdnad och sexualitet 

En sjuksköterskas roll när det gäller sexualitet är att lindra lidande, stötta människor till ett 

välbefinnande och livskvalité. Detta kan göras genom att förmedla vidare kontakt, ge 

information om tex sjukdom, mediciner, skador och funktionsnedsättning. En sköterska bör ha 

goda ämneskunskaper, medvetenhet om sin egen sexualitet och inneha en ödmjuk och 

respektfull attityd till hur olika människor hanterar sina intima frågor. Sjuksköterskor ska ha 

kompetens att stödja patienter i deras önskan till sexuell hälsa (Hulter, 2014). 

 

Virgina Henderson (1897-1996) erbjuder ett teoretiskt perspektiv som kan tillämpas på 

omvårdnad och sexualitet. Hon var en av de första sjuksköterskorna som teoretiskt beskrev 

omvårdnadens principer. Hon menar att alla människor har grundläggande behov och dessa 

behov är mat, husrum, kläder, kärlek, uppskattning, känsla av att vara till nytta samt 

upplevelse av ömsesidig samhörighet/beroende i en mänsklig gemenskap. Henderson menar 

även att behoven varierar och tolkas på olika sätt beroende på individ, kultur och social 

bakgrund. Hendersons tolkning av begreppet hälsa innefattar inte enbart god medicinsk hälsa 
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med frånvaro av sjukdom utan även en inre personlig hälsa. Hon menar att livet bör innehålla 

samvaro, rekreation, meningsfullhet och förströelse. Henderson identifierar fjorton olika 

komponenter som ska ingå i en god omvårdnad. Punkt nummer tio lyder; ” Att hjälpa 

patienten att få kontakt med andra människor och att uttrycka sina egna behov och känslor.” 

Sammanfattat innebär omvårdnad enligt Hendersons teori att vidta åtgärder för att människor 

ska uppnå hälsa, tillfrisknande eller fridfull död. Omvårdnad innebär att stödja människor så 

att de kan vara aktiva och behålla sin självständighet i hälsan. Målet för omvårdnad skall vara 

att människor återfår sin självständighet så bra det går eller får möjlighet till en fridfull död 

(Henderson refererat i Kirkevold, 2000). 

Problemformulering 

Det blir fler äldre i samhället och hälsan hos de äldre bevaras högre upp i åldrarna. Det finns 

fördomar om äldre och sexualitet inom vården. Några av dessa är att sex inte förekommer i 

hög ålder, sex bland äldre betraktas som något motbjudande och bisarrt (Dominguez & 

Barbagallo, 2016). Studier har också visat att vårdpersonal har brist på kunskap och att de 

anser att äldres sexualitet är utanför deras ansvarsområde (Haesler, Bauer & Fetherstonhaug, 

2015). I konventionen om de mänskliga rättigheterna, där de sexuella rättigheterna ingår, 

anges emellertid att människor har rätt till information och utbildning för att bevara sexuell 

hälsa. Sjuksköterskor har en viktig funktion att fylla i detta avseende vid omvårdnad av äldre. 

Det är viktigt att som sjuksköterskan ha kunskap om hur äldre ser på sin sexualitet för att 

kunna ge rätt stöd. 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sexualitet hos äldre. 

Frågeställningar 

I vilken utsträckning förekommer sexuell aktivitet bland äldre? Vad har betydelse för äldres 

möjligheter att utöva sexuella aktiviteter? 

Metod  
I denna studie användes litteraturstudie med systematisk sökning som design. Litteraturen 

som påträffades vid den systematiska sökningen värderades kritiskt och sammanställdes till 

ett resultat (Kristenson, 2014). 

Sökstrategi 

Sökorden som användes var sexuality, sexual health, sexual dysfunction och sexual behavior. 

Dessa kombinerades med varandra med OR. Vidare gjordes en fritextsökning med orden 

elderly, older, och aged ”in abstrakt” som kombinerades med OR. Databaser som används var 

CINAHL och Medline. Sökningen begränsades till artiklar beskrivna på engelska och 

publiceringsår mellan januari 2007 – december 2016. Avgränsning gjordes slutligen till ålder 

> 65 år på studiedeltagare. I Medline avgränsades sökningen även till artiklar om sexualitet 

och sexuellt beteende för att utesluta artiklar med medicinskt perspektiv (Bilaga I). En 

manuell sökning gjordes i referenslistor i artiklar som påträffades vid sökningen. 

Urval 

Inklusionskriterier var originalstudier som redovisade äldres egen syn på sexualitet. 

Deltagarna i studierna skulle representera både mäns och kvinnors perspektiv.  

Exklusionskriterier var studier där studiedeltagarna hade blandade åldrar och det inte gick att 

urskilja äldres perspektiv. Vidare exkluderades studier med medicinskt perspektiv eller studier 

som utvärderade speciell medicinering som påverkade sexualitet. 
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Genom att läsa rubriker valdes 78 artiklar ut vars abstract lästes. De artiklar vars abstract 

innehöll meningar som gav svar på syftet lästes i sin helhet. Efter ytterligare granskning av 

båda författarna valdes tio artiklar ut, varav två visade resultat från samma studie. Därmed 

inkluderades åtta artiklar till resultatet (Bilaga I). Ytterligare en artikel valdes ut genom 

manuell sökning. Sammanlagt inkluderades nio studier i litteraturstudien (Bilaga II). 

Dataanalys 

För att analysera datamaterialet användes en kvalitativ innehållsanalys enligt utformning av 

Kristensson (2014). Båda författarna läste artiklarna i sin helhet, var för sig. Under tiden  

antecknades övergripande innehåll och tankar kring dessa som även markerades med  

överstrykningspenna.  Stycken /meningar/fraser markerades tillsammans med kringliggande 

text för att bibehålla sammanhanget. Detta gjorde författarna tillsammans genom att läsa högt 

och samtidigt diskutera texterna. Text som båda författarna ansåg vara meningsbärande 

antecknades i ett block vid sidan av. De meningsbärande enheterna som var antecknade i 

blocket, kondenserades och analyserades för att hitta samband som skapade kategorier. 

Kategorierna kontrollerades av båda författarna, att de motsvarade de ursprungliga texterna. I 

slutsteget kom kategorierna att användas som rubriker i resultatet.  

 

Vid granskningen av de inkluderade studiernas vetenskapliga kvalitet användes SBUs 

granskningsmallar (SBU, 2014). För att värdera vetenskaplig kvalitet i kvalitativa studier 

kontrollerades om urvalet var relevant, om kontext för studien beskrevs tydligt, om 

datainsamling och analys var relevant för syftet och om resultatet var logiskt och begripligt. 

För att värdera vetenskaplig kvalitet i kvantitativa studier kontrollerades studiens storlek, att 

urvalet var representativt och förekomst av bortfall.   

Etiska överväganden 

Forskning som innefattar människor ska ta hänsyn till forskningsetiska principer. De fyra 

forskningsetiska principerna är autonomiprincipen som bl.a. innebär att inhämta informerat 

samtycke, nyttoprincipen som innebär att forskningen ska vara till nytta, inte skada principen 

som innebär att studien ej medför risk för skada och rättviseprincipen som innebär att alla i 

studien behandlas rättvist och deltar på samma villkor. Artiklarna som används i resultatet är 

samtliga granskade och har fått etiskt godkännande (CODEX, 2016).  

 

Det är av vikt att kunna lägga sin egen förförståelse åt sidan när tolkning av material ska ske, 

vilket författarna gjort under hela arbetet. Författarna har inte medvetet exkluderat material 

som kunnat inkluderas i resultatet.  

Resultat 

Sexuell aktivitet bland äldre 

I intervjustudier av äldre framkom att det sexuella behovet inte ändras med stigande ålder 

(Roney, Wallace & Kazer, 2015). De äldre upplevde också att kvaliteten på sex ökade med 

åldern. Spontant och oberoende av varandra svarade deltagarna i en intervjustudie att deras 

sexliv förbättrats genom livet. Många upptäckte att den optimala sexuella erfarenheten 

fortsatte in i 60-årsåldern och även efter, vilket ansågs vara en trevlig och välkomnade 

överraskning. En man uttryckte att han varit tveksam till om han skulle få ha sex igen, detta 

började vid 40-årsåldern och tanken återkom vid 50 år, vid 60 år och vid 70 år. Mannen 

uppgav att han än i dag fortfarande har sex trots hög ålder (Ménard et al., 2015).  
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Två större befolkningsstudier, en svensk och en engelsk, visade liknande siffror för sexuell 

aktivitet bland äldre (Beckman, Waern, Gustafson & Skoog, 2008; Mercer et al, 2013). I den 

svenska studien uppgav mer än varannan man (66 %) och omkring var tredje kvinna (34 %) 

att de hade haft sexuellt umgänge under det senaste året. De flesta var mycket nöjda med det 

sexuella och ansåg att sexualiteten var en positiv faktor i deras liv. Bland män som inte hade 

haft sexuellt umgänge var orsaken oftast egen sjukdom eller förlorad förmåga och därefter 

partners sjukdom eller förlorad förmåga. Kvinnor uppgav oftare att partners sjukdom eller 

förlorad förmåga och avsaknad av partner var orsak till att de inte hade haft sexuellt umgänge. 

De uppgav i mindre utsträckning än männen att egen sjukdom eller oförmåga var orsak 

(Beckman, Waern, Gustafson & Skoog, 2008). I den engelska studien uppgav närmare hälften 

av männen (60 %) och kvinnorna (42 %) att de haft sexuellt umgänge senaste året. Bland de 

sexuellt aktiva var det lika vanligt att ha onanerat som att ha haft penetrerande sex den senaste 

månaden. Oralsex och någon form av sexuell kontakt utan penetrering var också vanligt 

förekommande (Mercer et al, 2013). 

Relation till partner har betydelse för sexualitet  

Äldre som blev tillfrågade om vad som bidrog till optimal sexuell upplevelse uppgav att en 

djup relation var betydelsefull. Ordet ”djup” användes för att beskriva den kontakt, intimitet, 

kärlek, omtanke, nivåer av tillit, trygghet och kommunikation de kände till varandra. Några 

menade att en djup relation var det som gjorde skillnad på sex och bra sex. Det bästa sexet 

fanns i de relationer som varat 30-40 år. Det är lättare att vara på samma plan efter en lång tid 

tillsammans. Att vara på samma plan kan innebära att ha gemensamma värderingar, matcha 

varandra, att ha kunskap om sin partners kropp, önskningar, känslor och erotiska önskemål. 

Den emotionella mognaden som då uppstår förbättrar sexet. Betydelsen av jämställdhet 

återkom också ofta när paren fick beskriva sina relationer (Ménard et al., 2015). De äldre 

uppgav också att empati var viktigt för en optimal sexuell upplevelse. Empati beskrevs av de 

äldre som att vara lyhörd, uppmärksam och engagerad i sin partner. En äldre kvinna betonade 

att empati var viktigare än sexuell teknik (Ménard et al., 2015).    

 

Många äldre påpekade att det var viktigt att hålla den upptäckande processen vid liv i 

relationen och inte ta sin partner för givet efter lång tid tillsammans. De menade 

att upptäckarprocessen var ett vinnande koncept. Det visade sig vara en god egenskap att 

kunna uppmuntra förändringar hos både sig själv, sin partner och i sin relation. De äldre 

beskrev hur man aktivt söker och uppmuntrar mognad, engagemang och utveckling av sin 

relation. Relationer kan behöva anpassas till sjukdom, skador eller behandlingar hos dem 

själva eller hos sin partner. Det är inte alltid som saker kommer att fungera som de alltid gjort, 

ibland måste nya vägar hittas för att uttrycka intimitet. Många äldre menade att deras relation 

blivit starkare tack vare att de hade delade upplevelser av stress och generella svårigheter i 

livet, detta gjorde relationens plattform stabil. Det innebar också att de vågade ta 

känslomässiga och sexuella risker vilket gav dem extra erotisk intimitet. Det fanns ingen oro 

för att bli nekad eller känna hämningar, man vågade släppa taget (Ménard et al., 2015).  

 

Relation till partnern hade betydelse för att hantera de sexuella problemen efter en 

prostataoperation. En intervjustudie visade att det fanns en frustration när det gäller erektil 

dysfunktion från båda parter och detta hanterades på olika sätt, vissa med acceptans, andra 

ville undvika sex. Alla män önskade att deras partner ville vara delaktig i deras återhämtning. 

För många av paren var intimitet och närhet viktigare än erektion (Wittmann et al., 2014). 

 

Samband mellan relation till partnern och sexualitet avspeglade sig också i en studie som 

undersökte anledning till att en relation brister i ett senare skede i livet. Var femte 
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studiedeltagare, som funderade på att avsluta sitt förhållande (21,4%) uppgav att det berodde 

på ett alltför fattigt sexliv, betydligt fler män än kvinnor ville avsluta relationen av det skälet 

(Traen & Thuen, 2013).  

Positiv till lärande för utveckling av sexualitet 

I en studie av Ménard et al. (2015) beskrevs personlig utveckling och relationsmognad som 

viktiga faktorer för sexualitet. Många äldre tog upp vikten av att vara öppen för nya 

erfarenheter, att vara uppmärksam och fokuserad på att lära sig, de berättade att de lärt sig 

något nytt med varje partner de haft. De påpekade att bra sex kräver att man genomgått en 

viss mognad som bara kan uppnås genom livserfarenhet och tålamod. En äldre man i studien 

upplevde att han utvecklats i sin sexualitet. Han hade gått från att ha varit katolskt monogam 

där sex är till för fortplantning, till att vilja hitta någon som kan utforska och lära nya saker 

när det gäller sexualiteten. Han kände sig mycket mer öppen och uttrycksfull nu för tiden. De 

äldre betonade att medvetna val lett dem till sexuell utveckling (ibid.).  

 

Det fanns en rad skillnader i hur de äldre upplevt hur de utvecklat sin sexualitet. Några hade 

finslipat sina kunskaper och färdigheter i olika ämnen såsom, kommunikation, njutning, 

massage, litteratur och deltagit i olika grupper och workshops. Andra sa att de hade lärt sig 

från tidigare sexuella partners. Oavsett, så var de överens om att kontinuerlig utforskning, att 

öva, träna och finslipa var viktiga detaljer för ett bättre sexliv. De tyckte det var viktigt att 

betona att inlärningsprocessen sker livet ut och att mycket av lärdomen till bra sex kan ske på 

äldre dar (Ménard et al., 2015). 

Kommunikation av vikt för sexualitet 

Fyra av åtta deltagare i en intervjustudie sa att de aldrig hade diskuterat sin sexuella hälsa med 

någon, två hade diskuterat ämnet med sina samkönade vänner och två hade diskuterat med 

sina partners. (Roney, Wallace & Kazer, 2015). Kommunikation var viktigt för sexualiteten, 

speciellt när det uppstår sexuell ohälsa. En studie som undersökte partners roll efter mannens 

prostataoperation fann att de par som kommunicerade bättre med varandra upplevde att både 

förmåga och prestation förbättrades när det kom till sex. De ansåg att god kommunikation och 

fortsatt sexuell aktivitet var viktigare än till exempel mannens erektionsproblem. Att samtala 

om sexuella förändringar, utmaningar och oro över prestation hjälpte dem att ta fokus från 

den oro som erektionsproblemet gav (Wittmann et al, 2014). Samma erfarenhet hade en man 

som hade en neurologisk sjukdom och inte kunde få erektion. Han berättade att han tvingades 

lära sig att experimentera, kommunicera och lyssna på sin fru på grund av sin egna sexuella 

dysfunktion. Sexet blev då mer intensivt vilket han gillade. Även om han själv inte kunde få 

erektion eller orgasm så upplevde han helheten som en bättre upplevelse än sexet förr 

(Ménard, 2015). 

  

I en studie uttryckte deltagarna önskan om att få diskutera sin sexuella hälsa med 

vårdpersonal. En kvinna berättade att hon hade träffat sin läkare samma dag men inte fått 

frågan om sin sexuella hälsa. Hon önskade även att det fanns mer anpassad information 

massmedialt, kanske om en kvinna i 80-års åldern och inte som oftast någon i 50-årsåldern 

(Roney, Wallace & Kazer, 2015). En studie, som undersökte parens upplevelse av stöd från 

vårdpersonal efter en prostataoperation, uppgav att de var måttligt nöjda med informationen 

de fått av hälso- och sjukvårdspersonal om bieffekter som erektionsproblem. De uppgav dock 

att de hade god förmåga att kommunicera med varandra om erektionsproblem (Bobridge et 

al., 2015).   
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Sexuell dysfunktion försvårar sexualitet 

En amerikansk studie av sexuella problem bland kvinnor mellan 61-89 år visade att tre av fyra 

kvinnor hade minst ett sexuellt problem. Det vanligaste problemet var bristen på lust till sex. 

Det näst vanligaste problemet var vaginal torrhet som förekom hos omkring 40 % av 

kvinnorna.  Trotts detta var det bara omkring 20 % som svarade att de inte njöt av sex. Risken 

att drabbas av sexuell dysfunktion visade sig öka om de också led av depression, inte var 

nöjda med livet eller hade dålig hälsa (Hughes, Rostant & Pelon, 2015). Ett annat sexuellt 

problem bland kvinnor är oförmåga att få orgasm, två studier visade att var fjärde kvinna hade 

problem av sådan art (Beckman et al., 2008; Huges, Rostant & Pelon, 2015).  

 

I en svensk befolkningsstudie, som sträckte sig mellan år 1971-2000, visade jämförelser att 

erektionsproblem minskat men att problem med utlösning ökat över tid bland män i 70-

årsåldern. År 2000 hade omkring 8 % av män i 70-årsåldern erektionsproblem och 12% 

problem med utlösning (Beckman et al, 2008). En annan studie visade att omkring 18% av 

män som genomgår prostatacancer operation får erektionsproblem (Bobridge et al., 2015). 

Äldre, som blev intervjuade om sin sexualitet, påpekade att det är nödvändigt att anpassa sig 

till förändringar med tanke på att sjukdom, skador, och behandlingseffekter inverkar på deras 

sexualitet. Trots erektionsproblem och andra medicinska svårigheter ansåg de att sexlivet 

förbättrats med åren (Ménard, 2015).  

Värderingar av betydelse för sexualitet 

Många äldre, som hade negativa föreställningar om sig själva och sex, hade värderingarna 

med sig från tonåren och vuxenlivet. För flertalet äldre blev sexet bättre när de lärde sig att 

släppa taget och övervinna destruktiva hinder, såsom ifrågasättande av könsidentitet, sexuell 

läggning och/eller kroppsuppfattning. Att arbeta mot skam och tvivel var en avgörande väg 

för att överkomma de negativa hindren. Det betonades att det var värt det, även om det krävde 

självrannsakan och insikt om egna brister och rädslor, då belöningen blev bättre sex än de 

någonsin drömt om. För några av deltagarna var det en kamp att komma över negativa 

föreställningar, speciellt tanken på sex och åldrandet. Några hade blivit tvungna att omvärdera 

sin förståelse och syn på sex i samband med dysfunktion och kroniska sjukdomstillstånd 

(Ménard et al., 2015). Andra äldre hade ingen negativ syn på sex. En kvinna sa att hon aldrig 

identifierat sex som ett behov utan som ett nöje (Roney, Wallace & Kazer, 2015). 

 

I en afrikansk studie framkom skillnad mellan män och kvinnor vad gäller sexuella 

värderingar. Det ansågs mer acceptabelt för män att känna lust och tillgodose sexuella behov 

än för kvinnor. För kvinnor över 60 år ansågs det som ett avvikande beteende att ge sig in i en 

sexuell relation. Många kvinnor ansåg att deras sexuella behov är mindre än männens och de 

kände sig ibland otillräckliga. De kunde även känna hot från yngre kvinnor, det fanns en 

rädsla att deras män skulle lämna dem för en yngre mer lustfylld kvinna. Det var tydliga 

skillnader i hur männen och kvinnorna tänkte kring sexualitet. En äldre kvinna funderade över 

vad barnbarnen skulle säga om hon började klaga över sex i den här åldern, medan några av 

männen menade att vi lever bara en gång så allt som kan glädja och ge njutning bör göra det, 

även sex. (Agunbiade & Ayotunde, 2012). 

  

I en studie av livsstil och sexuella attityder hos kvinnor och män mellan 65-74 år, fann Mercer 

et al.(2013) att omkring hälften ansåg att det alltid är fel med otrohet. I samma population 

ansåg 10 % män och 3 % kvinnor att det är acceptabelt med ett så kallat ”one night stand”. På 

frågor om homosexualitet, ansåg omkring 21 % av männen och omkring 40 % av kvinnorna 

att det inte var något fel med att ha sex-partners av samma kön.  
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Resultatsammanfattning 

Litteraturstudien visade att det sexuella behovet inte förändras med åren utan de flesta äldre 

tyckte att deras sexliv förbättrats. Omkring hälften av de äldre hade haft sexuellt umgänge det 

senaste året. Relationen till partnern hade stor betydelse för den sexuella upplevelsen. Många 

äldre uppgav att de fick en djupare relation till partnern med åren. Det medförde att de 

upplevde trygghet, vilket underlättade att utforska sexualiteten. De betonade att det är viktigt 

att kunna anpassa sig till försämringar i både sitt eget och partnerns hälsotillstånd. De 

påpekade också vikten av att vara positiv till lärande och nya erfarenheter. Bra sex kräver att 

man genomgått en viss mognad genom livserfarenhet och tålamod. De hade utvecklat sin 

sexualitet genom att finslipa sina kunskaper och färdigheter och menade att  

inlärningsprocessen sker livet ut. Flera studier visade att kommunikationen var viktig för 

sexualiteten, speciellt när det uppstår sexuell ohälsa. Det framkom önskan om att få diskutera 

sin sexuella hälsa med vårdpersonal. De vanligaste fysiska oförmågorna som inverkade på 

sexualiteten var hos männen erektionsproblem och problem med utlösning. För kvinnor var 

de vanligaste problemen minskad sexuell lust och vaginal torrhet. För flertalet äldre blev sex 

bättre när de övervann destruktiva hinder i form av värderingar relaterade till könsidentitet, 

sexuell läggning och/eller kroppsuppfattning. Vissa av de äldre hade blivit tvungna att 

omvärdera sin förståelse och syn på sex i samband med dysfunktion och kronisk sjukdom. I 

en studie framkom skillnad mellan män och kvinnor vad gäller sexuella värderingar. Det 

ansågs mer acceptabelt för män att känna lust och tillgodose sina behov än för kvinnor.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie.  Enligt Kristensson (2014) är det relevant att 

göra en litteraturstudie för att sammanställa andras forskningsresultat och kunna besvara en 

specifik fråga. Databaser som valdes var CINAHL och Medline då dessa publicerar artiklar i 

området omvårdnadsvetenskap. Sökorden och de begränsningar som valdes gjorde att 

materialet blev hanterbart i förhållande till studiens storlek. En manuell fritextsökning gjordes 

även från referenslistan i en artikel. Sökningen gav flertalet dubbletter som exkluderades vid 

urvalet av studier. Samtliga rubriker på artiklarna lästes vid urvalet och artiklar som inte 

handlade om litteraturstudiens syfte exkluderades. Därefter lästes abstract och relevanta 

artiklar granskades i sin helhet. Publikationsåren hade kunnat vara längre bakåt i tiden för att 

få ett större urval artiklar. Ambitionen var dock att ha den mest aktuella forskningen för 

dagens äldre och därför valdes begränsningen till 10 år. Ett försök att begränsa ålder via 

databasernas förinställda ålderskategorier gjordes. Emellertid gav begränsningen ett felaktigt 

resultat då flertalet artiklar som påträffades vid sökningen redovisade en yngre åldersgrupp. 

Därför genomfördes istället en sökning av synonymer för ”äldre” i abstract. I ett sista steg 

avgränsades sedan sökningen till studier med äldre >65 år i databasen. I Medline avgränsades 

sökningen även till artiklar som enbart handlade om sexualitet och sexuellt beteende, eftersom 

sökningen trots valda sökord genererade en stor mängd artiklar med fokus på sjukdomar.   

 

Vid granskning av studiernas vetenskapliga kvalitet användes SBUs granskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa studier. De valdes därför att de var lätta att följa i granskningen av 

artiklarna. Vi kunde då avgöra trovärdigheten och tillförlitligheten på de artiklar som 

inkluderades till resultatet. Flertalet artiklar innehöll väl beskriven metod och hade ett etiskt 

samtycke beskrivet i studien. Några av artiklarna hade svagheter i form av icke representativt 

urval, bortfall, ej beskrivna exklusionskriterier och visade snedfördelning av könskvoten.  
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En styrka med denna studie är att både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderats. De 

kvantitativa studierna ger generaliserbar kunskap och de kvalitativa studierna ger en god 

förståelse för ämnet. Bearbetningen av artiklarna gjordes först av författarna enskilt för att 

sedan utvärderas tillsammans för att öka studiens pålitlighet. Författarna är medvetna om sin 

förförståelse och har gjort medvetna ansträngningar att tillämpa ett objektivt förhållningssätt 

och inte låta förförståelsen påverka studien. 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framgick att det sexuella behovet inte förändras med åren, många 

äldre upplevde istället att sexlivet förbättrats. Den vanligaste anledningen till försämrad 

sexualitet var sjukdom, eller avsaknad av partner. Andra studier har också visat att det som 

har störst betydelse för äldres sexuella aktivitet är den fysiska hälsan hos äldre män. För 

kvinnor är kvaliteten på relationen till partnern mest betydelsefull (Dominguez & Barbagallo, 

2016). Det är viktigt att sjuksköterskor har insikt om att sexuell aktivitet bland äldre 

förekommer men också sexuell ohälsa. Frågor kring sexuell hälsa får inte utesluts på grund av 

hög ålder. Enligt Henderson innebär omvårdnad att följa upp patienters oförmåga att 

tillgodose grundläggande behov och stödja dem så att de återfår förmågan i största möjliga 

mån (Henderson refererat i Kirkevold, 2008).  En noggrann anamnes kan ge besked om vilka 

problem den äldre upplever när det gäller den sexuella hälsan. Omvårdnadsåtgärder vid 

sexuell dysfunktion hos äldre kan omfatta information, utbildning, uppföljning av behandling 

och rådgivning om användning av hjälpmedel i specifika fall (Dominguez & Barbagallo, 

2016; Hulter, 2014).  

 

I flera av de inkluderade studierna framkom att relationen till partnern hade stor betydelse för 

den äldres sexualitet, speciellt vid sexuell ohälsa. I samband med sjukdom kan det uppstå 

obalans i parförhållandet om den drabbade får nedsatt sexuell funktion. I ett ojämställt 

förhållande där paren har olika sexuella behov uppstår lätt problem. Vid sexuell rehabilitering 

är det viktigt att som sjuksköterska lyssna, våga ställa frågor, utreda och behandla problem 

och därigenom ge patienten möjlighet till sexuell hälsa. Sjuksköterskan bör ge information till 

både patienten och dennes partner om vilka konsekvenser sjukdomen/skadan kan ha för den 

sexuella aktiviteten (Hulter, 2014). Det är lämpligt att partnern involveras i samtal kring 

sexualitet för att ge paret förståelse för varandras behov och eventuella problem och för att 

kunna diskutera olika möjligheter till ett fungerande sexuellt samliv.  

 

Äldre uppgav att vårdpersonal brister i sin kommunikation om sexuell hälsa. De önskade att 

vårdpersonal ställde frågor om deras sexuella hälsa och efterfrågade information anpassad till 

deras åldersgrupp. Studier har visat att vårdpersonal inte tar upp frågor om sexuell hälsa. Det 

gällde också geriatriker trots att de uppgav att sexuell hälsa var ett viktigt område. Vid 

intervjuer med vårdpersonal har de uppgett att de inte pratar om sex med äldre för de tror inte 

att det är relevant och tror inte att de äldre vill diskutera sex. Vårdpersonalen uppgav själva att 

de behövde mer kunskap inom området för att kunna ge god omvårdnad (Haesler, Bauer & 

Fetherstonhaug, 2015). I de sexuella rättigheterna anges att individer har rätt till utbildning 

och information om sexuell hälsa/ohälsa (WHO, 2016). Vid omvårdnad för att främja sexuell 

hälsa bland äldre underlättar det om vårdpersonal har kunskap och känner sig trygga i 

samtalet med de äldre om sexualitet. Kunskap motverkar också felaktiga föreställningar som 

kan finnas bland vårdpersonalen.     

 

Sexuell dysfunktion förekom i form av erektionsproblem bland män. Det kan bero på normalt 

åldrande, läkemedel men också bero på fysisk och psykisk ohälsa (Hulter, 2014) För kvinnor 

var det största problemet när det gäller sexualitet avsaknad av lust men även torra slemhinnor 
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som kunde ge upphov till smärta. Orsaker till sexuell dysfunktion bland kvinnor kan vara 

klimakteriet eller depression (Dehlin & Rundgren, 2014). Vid omvårdnad av patient med 

sexuell dysfunktion är det lämpligt att utreda orsaken, ge information om läkemedel och 

hjälpmedel som kan användas vid sexuellt umgänge, men även information om vilka andra 

möjligheter till intimitet som finns vid sexuell oförmåga. I en relation är det önskvärt att paret 

deltar gemensamt vid informationen.  

Slutsats och kliniska implikationer 

Äldre har ett välfungerande sexliv och det sker en lärandeprocess livet ut som bidrar till 

utveckling av sexualiteten. Vårdpersonal behöver utbildning om åldrandets inverkan på 

sexualiteten och om inverkan av olika sjukdomstillstånd och läkemedel som kan försvåra den 

sexuella aktiviteten. Kunskap i dessa avseenden behövs för att känna sig trygg i sin yrkesroll 

och kunna ge det stöd och råd som patienten behöver för en god sexuell hälsa. Studier har 

visat att det förekommer negativa attityder vad gäller äldre och sexualitet bland vårdpersonal 

Utbildning kan bidra till en förändring av icke önskvärda attityder (Haesler, Bauer & 

Fetherstonhaug, 2015).  

 

Då sexualiteten för många upplevs som ytterst privat är det bra att ha förståelse för att ämnet 

kan vara genant att diskutera för både vårdtagare och vårdgivare. Förståelse för  olika 

perspektiv relaterade till kultur och genus underlättar för att kunna ge relevanta råd och 

respektfullt bemötande. Enligt ICNs etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014) ska sjuksköterskan främja en miljö där värderingar, sedvänjor 

och trosuppfattningar hos enskilda personer respekteras. 

 

Vid sexuell dysfunktion har relationen till och kommunikationen med partnern stor betydelse. 

Partnerns delaktighet i omvårdnaden är betydelsefull för att paret ska få förståelse för och 

kunna hantera situationen kring den sexuella oförmågan. Patient och partners önskemål om i 

vilken utsträckning partnern ska vara delaktig måste dock respekteras. Sjuksköterskan kan 

bidra till att öka de äldres och partners delaktighet i omvårdnaden. En jämställd relation, där 

alla bidrar med sin erfarenhet och kunskap, kan leda till ökad hälsa hos patienten. 

Sjuksköterskan behöver kunskap om vilket stöd den äldre och dennes partner behöver i sin 

situation för att underlätta deras utveckling och förmåga att vara autonoma. Omvårdnaden blir 

mer effektiv om de får vara delaktiga i beslutsfattande processer (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2008). 

  

Fortsatt forskning behövs om hur information till äldre kan utformas. Informationen bör vara 

anpassad så att äldre personer känner att den är riktad till dem och även utformad så att den är 

lätt att förstå. Därför behövs forskning som visar hur äldre bäst tar till sig information kring 

sexualitet och hur information kan nå målgruppen på bästa sätt. 
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        Bilaga I Sökmatris 

 
Databas 

 

Sökord Resultat 

av 

sökningen 

Urval av 

artiklar 

CINAHL,  

december 2016 

S1  MH Sexuality  22 220  

S2 MH Sexual Health  3 961  

S3  MH sexual dysfunction male OR female 2 800  

S4 "sexual behaviour" 1 159  

S5  S1 OR S2 OR S3 OR S4  27 593  

S6  AB "elderly" 36 552  

S7  AB "aged" 86 310  

S8  AB "older" 84 922  

S9  S6 OR S7 OR S8  174 192  

S10 S5 AND S9 

Limiters: Peer reviewed, English language, 

published date: 20070101-20161231, peer-reviewed  

Narrow by subject: Aged 65+years 

 

 

238 5 

Medline 

december 2016 

S1  MH Sexuality  5 648  

S2 ”sexual health”  8 471  

S3  “sexual dysfunction” 13 491  

S4 MH Sexual Behavior 46 845  

S5  S1 OR S2 OR S3 OR S4  68 034  

S6  AB "elderly" 164 257  

S7  AB "aged" 412 631  

S8  AB "older" 303 565  

S9  S6 OR S7 OR S8  761 444  

S10 S5 AND S9 

Limiters: Peer reviewed, English language, 

published date 20070101-20161231, peer reviewed.  

Narrow by subject: Aged 65+years, sexuality, 

sexual behavior 

 

402 3 
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                                                                                                                                          BILAGA II Artikelmatris 

 

1.Författare/ 

Artikelns 

titel,tidskrift, 

land 

Syfte Metod/ev design Värdering Resultat 

Författare: 

Agunbiade, O M, 

& Ayotunde, T. 

(2012). 

 

Artikel: Ageing, 

sexuality and 

enhancement 

among Yoryba 

people in south 

western Nigeria 

 

Tidskrift: 

Culture, Helth & 

Sexuality 

14(6),705-717. 

Doi:10.1080/13691

058.2012.677861  

 

Land: Nigeria 

 

Att beskriva 

sexualitet bland 

äldre personer på 

Yoruba samt hur 

kultur och tro 

påverkar detta. 

Design/metod kvalitativ studie 

med explorativ design  

 

Inklusionskriterier 

50-75år 

Religion 

Etnisk bakgrund  

adress 

 

Exklusionskriterier 

De som inte matchar 

inklusionskriterier 

 

Urvalsförfarande 

Avsiktligt urval 

 

Slutlig studiegrupp 

64 äldre 

32 män/32 kvinnor 

Datainsamlingsmetod 

64 intervjuer och 12 focusgrupper 

 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys 

 

Styrkor 

Tydlig metod, 

urval, och etiskt 

resonemang. 

Medbedömare vid 

analys 

 

Svagheter 

Datainsamling och 

dataanalys otydligt 

beskrivet 

 

Sexualitet är ett viktigt ämne i 

åldrandet men det kan ha 

betydelse vad du har för tro och 

kultur. 

 

Det ansågs att även äldre bör ha 

en frihet att utforska sin 

sexualitet och sina begär men det 

är mer accepterat om du är man. 

Kvinnorna ansågs hålla tillbaka 

sina begär och agera utifrån vad 

som förväntats av dem. 

 

Sexuell hälsa och vilka behov 

man kan ha ansågs vara ytterst 

personligt och därför bör behoven 

tillgodoses utifrån enskild person. 

 

Det är vanligt bland äldre att 

använda hjälpmedel som Viagra 

och naturläkemedel för att 

exempelvis få erektion lättare. 

 

Kvinnorna ansåg att männens 

sexuella behov var större än deras 

och de kände ett hot att deras 

män skulle gå till en yngre 

kvinna. 
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2.Författare/ 

Artikelns 

titel,tidskrift, 

land 

Syfte 
 

 

 

Metod/ev design Värdering Resultat 

Författare: 

Beckman, N., 

Waern, M., 

Gustafson, D & 

Skoog, I. 

 

Artikel: Secular 

trends in self 

reported sexual 

activity and 

satisfaction in 

Swedish 70 year 

olds: cross 

sectional survey of 

our populations, 

1971-2001 

 

Tidskrift: BMJ 

(2008)337 a 279, 

Doi:10.1136/bmj.a

279 

 

Land: Sverige 

 

Att studera sexuellt 

beteende bland 

70åringar 

Design/metod 

Kvantitativ jämförande studie 

med strukturerad intervju 

 

Inklusionskriterier 

Vara 70 år någon gång mellan 

1971-2001 

 

70åringar boende i Göteborg 

 

Exklusionskriterier 

Demens 

 

Urvalsförfarande 

4grupper representativa för 

populationen systematiskt valda 

ur folkbokföringsregistret 

 

Slutlig studiegrupp 
  946 kv/560 män 

(271 kv/ 229 män år 2000) 

 

Datainsamlingsmetod 

Frågor om sexualitet ställdes 

under ett hembesök 

 

Analysmetod 

Statistisk jämförelse 

Styrkor 

Stor studiegrupp 

och studien löpte 

under lång tid, 

30år.  

Slumpmässigt 

urval 

 

Svagheter 

Urval ej 

representativt för 

homosexuella 

Bortfall 35% år 

2000. 

 

 

 

 

70 åringarna i studien var 

fortfarande sexuellt aktiva och 

sexualiteten hade varit en positiv 

faktor i deras liv. Under tiden 

studien pågick ökade även deras 

positiva syn och attityd till sex 

även i högre ålder. 

 

Antalet 70åringar som hade sex 

minst en gång i veckan ökade 

under 30års perioden som studien 

fortlöpte. 

Antalet kvinnor som rapporterade 

att de njöt av sitt sexliv ökade 

också under dessa år. 

Resultat år 2000: 

Sexuellt umgänge senaste året –  

66% män / 34% kvinnor 

Mycket nöjda med sex – 

71% män / 62% kvinnor 

Erektil dysfunktion – 8% män 

Utlösningsproblem – 12% män 

Aldrig orgasm – 6% kvinnor 

Orsak till ej sexuell aktivitet: 

Män – 64% egen oförmåga, 30% 

partners oförmåga, 6% ingen 

partner. 

Kvinnor – 42% partners 

oförmåga, 38% ingen partner, 

20% egen oförmåga 
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3.Författare/ 

Artikelns 

titel,tidskrift, 

land 

Syfte 

 

 

 

Metod/ev design Värdering Resultat 

Författare: 

Bobridge, A., 

Bond, M.J., 

Marshall, V. & 

Paterson, J. 

 

Artikel 
An investigation of 

the support needs 

of men and 

partners throughout 

the prostate cancer 

journey. 

 

Tidskrift: 

Psycho-Oncology 

(2015) 24. 341-347 

doi: 

10.1002/pon.3655 

 

Land: Australien 

 

Att ta reda på 

informationsbehov

et för män som 

diagnostiseras med 

prostatacancer och 

deras partners. 

Design/metod 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med 

semistrukturerad enkät 

 

Inklusionskriterier 

Män som genomgått behandling mot 

prostatacancer de senaste  sex åren 

och deras partners. 

 

Deltagarna skulle vara mentalt 

starka att delta i studien 

 

Exklusionskriterier 

Inte fått behandling under de senaste 

sex åren 

 

Urvalsförfarande 

Deltagarna rekryterades via 

annonskampanj i tidskrifter, radio 

och tv. De par som ansökte fick 

svara på frågor för att se om de 

motsvarade inklutionskriterierna. 

 

Slutlig studiegrupp 
  31män och deras partners, totalt 62 

personer 

 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuer och focusgrupper 

 

Analysmetod 

Deskriptiv statistik 

Styrkor 

Testad enkät 

Strukturerad 

 

Tydlig metod. 

 

Tydligt etiskt 

godkännande. 

 

Tydligt 

urvalsförförande 

 

 

Svagheter  

Icke-slumpmässigt 

urval  

Bortfall 38% 

 

 

 

Deltagarna var nöjda när det gällde 

den inforation dom fått kring 

diagnosen och behandlingar.  

Dom var inte lika nöjda när det 

gällde information om vanliga 

bieffekter som känslomässiga 

störningar, inkontinens och 

erektionsproblem. 

Det visade sig även att männen och 

deras partners hade olika 

informationsbehov under 

sjukdomsförloppet. 

 

18% upplevde erektionsproblem 

och de kände att informationen om 

denna bieffekt varit för liten. Dock 

var det få som pratade om 

problemet med sin vårdkontakt då 

de flesta paren kunde rata med 

varandra om problematiken på ett 

tillfredställande sätt. 
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4.Författare/ 

Artikelns 

titel,tidskrift, 

land 

Syfte 
 

 

 

Metod/ev design Värdering Resultat 

Författare 

Hughes, Anne K,. 

Rostant, O S & 

Pelon,S 

 

Artikel 

Sexual Problems 

Among Older 

Women by Age and 

Race 

 

Tidskrift: 

Journal of womens 

health,24(8), 663-

669. 

Doi:10.1089jwh.20

14.5010 

Land: USA 

 

Att undersöka hur 

utbrett sexuella 

problem är bland 

äldre kvinnor i 

USA  

Design/metod 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med 

enkät 

 

Inklusionskriterier 

Kvinnor över 60år som använder 

internet 

 

Exklusionskriterier 

Om det saknades svar  på över 25% 

av de frågor man ville ha svar på 

 

Svarad kvinnorna inte inom två 

dagar exkluderades dessa och 

formuläret gick till en annan kvinna 

som passade på målgruppen 

  

Urvalsförfarande 

Bekvämlighetsurval 

 

Slutlig studiegrupp 
  807 kvinnor mellan 61-89år 

 

Datainsamlingsmetod 

Deltagarna fick ett mail med en länk 

till frågeformuläret. 

 

Analysmetod 

Svaren sorterades in i grupper och 

analyserades statistiskt. 

Styrkor 

Tydlig metod 

Lågt bortfall 

 

Svagheter  

Icke-slumpmässigt 

urval 

 

Urval inte 

representativt för 

kvinnor i allmänhet 

 

 

 

Tre fjärdedelar av deltagarna hade 

minst ett sexuellt problem.. 

Risken att drabbas av sexuell 

dysfunktion ökade om kvinnan led 

av depression, inte var nöjd med 

livet eller hade dålig hälsa. 

 

Någon form av sexuellt problem – 

71-79% 

Avsaknad av lust – 39-49% 

Vaginal torrhet – 33-42% 

Kan ej få orgasm – 19-24% 

Vaginal smärta vid samlag – 12-

15% 
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5.Författare/ 

Artikelns 

titel,tidskrift, 

land 

Syfte Metod/ev design Värdering Resultat 

Författare: 

Ménard, D., 

Kleinplatz, P., 

Rosen, L., Lawless, 

S., Paradis, N., 

Campell, M. & 

Huber, J. 

 

Artikel: 

Individual and 

relational 

contributors to 

optimal sexual 

experiences in 

older men and 

woman. 

 

Tidskrift: 

Sexual and 

relationship 

Therapy (2015) 30 

nr1 .78-.93 doi: 

10.1080/14681994.

2014.931689 

 

Land: 

Kanada 

 

Att beskriva vad 

äldre anser vara bra 

sex, för att 

användas som 

referensram istället 

för teorier och 

hypoteser. 

Design/metod 

Kvalitativ studie med deskriptiv design 

 

Inklusionskriterier 

Personer över 60år. 

Varit i ett förhållande i minst 25år. 

Exklusionskriterier 

Finns inte nämnda några. 

Urvalsförfarande 

30st fångades upp som hade i en tidigare 

studie angett ”great sex” som svars 

alternativ. I den studien hade äldre fångats 

upp på olika sätt i samhället och sedan 

utifrån en grund gjord en snöbolls 

insamling. 

Slutlig studiegrupp 

30st i åldern 60-82år 

22st heterosexuella 

6st bisexuella 

2st homosexuella 

19st med fungerande kroppar för sex. 

11 st som hade någon form av dysfunktion. 

50% var polygama/öppna relationer och 

50% monogama. 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer över telefon 

vid ett tillfälle på 45-120min. 

Analysmetod 

Samtalen spelades in transkriberades för att 

sedan analyseras av 5-7 team medlemmar 

som diskuterade fram kategorier och teman, 

för att bilda tema var 70% av forskarna 

tvungna att ha givit förslaget. 

Styrkor 

Stort åldersspann 

inom målgruppen. 

 

Samtycke fanns 

 

Flera forskare 

deltog i 

analysarbete. 

 

Citat styrker analys 

 

Svagheter 

Står inget om 

könsfördelning. 

 

Svår att tolka 

urvalsförfarande i 

texten. 

Kunskap begränsad 

till äldre med bra 

sexliv 

 

 

 

 

Några gemensamma faktorer/teman som 

finns i studien är att: Kvaliten på sex ökar 

med åldern även över 60åå. De äldre 

uttryckte sig som att man lär sig med 

åren och att man måste ha genomgått 

vissa faser i livet för att lära sig. 

Andra teman var släppa taget, komma 

över och lära om. Dessa innebär att att 

hitta sin sexuella identitet ,acceptans av 

sin kropp mm. 

Även de äldre med dysfunktioner tyckte 

att de genom att kunna tillfredsställa sin 

partner på olika sätt hade bra och 

meningsfull sex. 

De äldre menade också att de haft tiden 

på sig att utforska, öva och lärt sig vad de 

gillar och inte. Många tar upp händelser 

efter medelåldern. Deltagarna i studien 

tar upp vikten av att vara öppen för nya 

erfarenheter, att vara uppmärksam och 

fokuserad på att lära sig, många säger att 

de lärt sig något nytt med varje partner de 

haft. 

Det bästa sexet uppger de att de haft i 

sina relationer som varat 30-40år. Det ter 

sig lättare att vara på samma plan då, 

bland annat emotionell mognad förbättrar 

sexet. Bekräftelsebehovet upphör dock 

aldrig. Att kunna anpassa, förändra och 

förnya sexet var av vikt speciellt om ena 

partner drabbades av sjukdom. Många 

använde ord som djup och empati om sin 

relation. 
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6.Författare/ 

Artikelns 

titel,tidskrift, 

land 

Syfte Metod/ev design Värdering Resultat 

Författare: Mercer, 

H C., Tanton, C., 

Prah, P., Erens, B., 

Sannenberg, P., 

Clifton, S., 

Macdowall, W., 

Lewis, R., Field, N., 

Datta, J., Copas, J 

A., Phelps, A., 

Wellings, K & 

Johnson, M A. 

(2013) 

 

Artikel: Changes in 

sexual attitudes and 

lifestyles in Britain 

through the life 

course and over 

time: findings from 

the National 

Surveyso f Sexual 

Attitudes and 

Lifestyles (Natsal) 

 

Tidskrift: 

The lancet 

382(30),1781-1794. 

Doi: 

10.1016/S0140-

6736(13)62035-8 

 

Land: England 

 

Att beskriva 

sexuella beteenden 

och attityder i 

England 

Design/metod 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med 

strukturerad intervju 

 

Inklusionskriterier 

Bosatta inom ett visst 

postnummer, 

 

Ålder 16-74år 

 

Exklusionskriterier 

 

Urvalsförfarande 

Av 1727st postnummer valdes 36 

adresser slumpmässigt ut. 

Intervjuarna besökte sedan 

andresserna och valde 

slumpmässigt ut en deltagare 

boende på adressen till intervjun 

 

Slutlig studiegrupp 

Totalt 15162 

Män 6293 

Kvinnor 8869 

 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuer och enkäter  

 

Analysmetod 

Natsal-3 Statistisk jämförande 

analys 

 

Styrkor 

Tydlig metod 

Slumpmässigt 

urval 

Viktade statistiska 

analyser för att 

kompensera för 

bortfall 

 

Svagheter 

Exklusions kriterier 

saknas. 

Stort bortfall 33% 

Sexlivet har förändrats de senaste 

60åren, det blev  vanligare att ha 

sex högre upp i åldrarna  

 

Män: 

60% hade haft sex senaste året. 

Kvinnor: 

42% hade haft sex senaste året  
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7.Författare/ 

Artikelns 

titel,tidskrift, 

land 

Syfte Metod/ev design Värdering Resultat 

Författare: 

Roney, L. & 

Wallace Kazer, M. 

 

Artikel: 

Geriatric sexual 

experiences: The 

seniors tell all. 

 

Tidskrift: 

Elsevier: Applied 

nursing 

research(2015) 

28 .255-256. doi: 

10.1016/j.apnr.201

5.04.005 

 

Land: 

USA 

 

Att ge en inblick i 

sexuella 

hälsoproblem och 

bekymmer hos 

personer över 60år. 

Design/metod 

Kvalitativ studie med deskriptiv design 

 

Inklusionskriterier 

Personer över 60år. 

 

Flytande i engelska. 

 

Införstådd med informerat samtycke. 

 

Exklusionskriterier 

Finns inte några nämnda.  

 

Urvalsförfarande 

Avsiktligt urval 

Flygblad delades ut på ett senior center där man 

beskrev studien och de intresserade fick höra av sig till 

forskaren och lämna namn och telefon nr. En assistent 

åkte sedan ut och gav ytterligare information och 

samlade in samtycke och bokade in telefon intervjuer. 

 

Slutlig studiegrupp 

8st individer valde att låta sig intervjuas. 

6st kvinnor och 2st män. Ålder mellan 62-95år. 

 

Datainsamlingsmetod 

Enskilda intervjuer vid ett tillfälle på max 1tim, över 

telefon. En intervjuguide följdes. 

 

Analysmetod 

Samtalen spelades in transkriberades för att sedan 

analyseras ner till ord och fraser för att motsvara 

studiens syfte. 

Styrkor 

Stort åldersspann 

inom målgruppen. 

 

Samtycke från 

samtliga. 

 

Olika 

arbetsfördelning av 

forskare och 

assistenter. 

Medbedömare vid 

analys 

 

Svagheter 

Ojämn 

könsfördelning. 

 

Kontext otydligt 

beskrivet 

 

 

 

 

 

Ungefär hälften anger att deras 

sexbehov är oförändrad med 

stigande ålder men att den 

indirekt förändrats av att deras 

partner insjuknat eller avlidit. 

Merparten av de intervjuade 

trodde sig inte misslyckas över 

att stilla sina begär trotts ålder 

medan några svarade att de inte 

hade sex pga 

läkemedelsbiverkan. 

Få av de i studien pratade med 

någon om sin sexuella hälsa men 

önskade att det fanns mer 

information medialt ”öppet 

offentligt” och att de blev 

tillfrågade av tex vårdpersonal. 
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8.Författare/ 

Artikelns 

titel,tidskrift, 

land 

Syfte Metod/ev design Värdering Resultat 

Författare: 

Träen, B. & Thuen, 

F 

 

Artikel: 

Relationship 

problems  and 

extradyadic 

romantic and 

sexual activity in a 

web-sample of 

Norwegian men 

and woman. 

 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of 

Psychology (2013) 

54. 137-145 doi: 

10.1111/sjop.12013 

 

Land: 

Norge 

 

Att ta reda på hur 

vanligt det är via en 

självrapporterande 

studie, med sex 

utanför 

förhållandet och 

otrohetens 

betydelse för 

separation. 

Design/metod 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med webb 

intervju 

 

Inklusionskriterier 

Finnas med i det centrala registret för 

fast telefoni och registrerad i 

panelundersökningsgruppen Synovate. 

Exklusionskriterier 

Enbart ha mobil telefoni. 

Urvalsförfarande 

Personer som själva anmält sig till webb 

panel finns då studien gjordes 67668 st. 

De matchades för att utgöra en 

population som gör att resultatet kunde 

generaliseras till Norska samhället. De 

blev uppringda för att sedan delta i en 

webb intervju om de ville. 

 

Slutlig studiegrupp 

De som valde att delta i studien var 

1496st män och 1455st kvinnor av 

dessa var 971 över 50år. I resultatet 

användes totalt 1001 intervjuer. 

Deltagarna var mellan 18-67år 
   

Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär var gjort av Dagbladet 

och tog upp flera ämnen än syftet i 

denna studie. 

 

Analysmetod 

Deskriptiv statistik 

Styrkor 

Många deltagare 

Etisk granskad 

 

Svagheter 

Säger inget om 

populationen som 

inte använder 

internet. 

 

Inte orginalstudie 

utan resultatet är 

hämtat genom 

frågor i en annan 

studie. 

 

Icke-slumpmässigt 

urval 

 

Ej testad enkät 

 

 

 

 

 

 

28,7% av målgruppen 50år och äldre har 

någon gång varit kär i någon annan under 

sitt pågående förhållande men inte agerat 

ut det medans 14,2% rapporterande att de 

på något sätt agerat på sin förälskelse. 

33% medger att de under ett pågående 

förhållande kysst någon annan än sin 

partner. 13,1% har dejtat utanför sitt 

förhållande. 22,2% svarade ja på frågan 

om de haft sex med någon annan än sin 

partner. 

Skillnaden mellan könen var att kvinnorna 

oftare hade kysst någon medan männen 

oftare haft sex utanför relationen. 

 

I studien hade 34% av männen över 50år 

genom gått en nylig separation och 45% 

av kvinnorna i samma ålders grupp. De 

vanligaste orsakerna var 38% otrohet,  

38% har förlorat sin partner, 27% 

uppgav ”annan orsak” och 12 % dåligt 

sexliv. 

 

På frågan om de haft funderingar på att 

avsluta pågående förhållande 

pga någon anledning svarade 12,2% 

otrohet, 21,4% dåligt sexliv, 30,4% hade 

en för tråkig relation. 
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Land: 

USA 

 

Att undersöka 

partners roll för 

sexuell 

återhämtning efter 

prostatacanser 

operation. 

Design/metod 

Kvalitativ studie med explorativ design 

 

Inklusionskriterier 

Ha valt operation som prostatacanser behandling. 

 

Villig till informeratsamtycke. 

 

Prata engelska. 

 

 

 

Exklusionskriterier 

De med kognitiv funktionsnedsättning. 

 

Urvalsförfarande 

28 par från en tidigare studie blev kontaktade via 

mail och sedan uppringda och tillfrågade. 

 

Slutlig studiegrupp 

8 par och 3 individer valde att låta sig intervjuas. 

 

Datainsamlingsmetod 

Enskilda intervjuer vid ett tillfälle på max 1tim, 

vid midwest academic cancer center. En 

intervjuguide följdes 

och författarna hade även tillgång till journal. 

 

Analysmetod 

Viss data analyserades med deskriptiv statistik 

och intervjuerna med traditionell grounded 

theory integrerad analys. 

Styrkor 

Välbeskriven 

metod och 

dataanalys. 

 

Samtycke från 

samtliga. 

 

Datamättnad 

inträffade 

 

Förslag till fortsatt 

forskning. 

 

Svagheter 

Urval med stor 

heterogenitet enligt 

forskarna 

 

Intervjuer vid olika 

tidpunktioner efter 

behandling 

 

Kontext och urval 

dåligt beskrivet 

Står bara snitt 

ålder , inte max och 

min. 

 

 

Studien visar att det är svårt att 

prata om sexuell hälsa även om 

man varit ett par väldigt länge. 

De paren som kommunicerade 

bättre upplevde att både förmåga 

och prestation förbättrades. Alla 

önskar att få bibehålla sin 

sexuella relation och förmåga till 

njutning. Det finns frustration 

kring erektil dysfunktion från 

båda parter och detta hanteras på 

olika sätt, vissa med acceptans, 

vissa vill undvika sex, andra vill 

träna. Men ingen uppgav att 

lösningen var att byta partner 

däremot önskade alla män att 

deras partner ville vara delaktig i 

deras återhämtning. 

För många av paren var intimitet 

och närhet viktigare än erektion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


