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Sammanfattning
Bakgrund: Åldrandet sker hos alla människor och upplevelsen av ålderdomen är individuell. 
Sexualitet hos äldre är ett område som det inte talas mycket om, ofta på grund av negativa 
attityder. Särskilt på vårdboenden är de äldre beroende av omgivningens attityder och 
förståelse för att kunna uttrycka sin sexualitet. Hendersons principer för omvårdnad betonar 
vårdandet av hela människan och vikten av att hjälpa patienten att förmedla sina känslor. Det 
är därför viktigt att grundläggande behov som sexualitet inte åsidosätts och att 
vårdpersonalens attityder i frågan utforskas.

Syfte: Syftet är att beskriva personalens och de boendes attityder till sexualitet samt vad som 
påverkar dessa på vårdboenden för äldre.

Metod: Systematisk litteraturstudie med databassökningar i CINAHL, Medline, PubMed och 
PsycInfo. 

Resultat: Attityderna angående de äldres sexualitet varierade från tillåtande till att vara 
begränsande. Attityderna påverkades bland annat av organisationens inställning, personalens 
egen trygghet i frågan samt av de anhörigas åsikter. Försvårande faktorer ansågs vara demens, 
brist på ostördhet och brist på riktlinjer och handlingsplaner.

Kliniska implikationer: Normer och attityder är en produkt av samhällets komplexa sociala 
samspel och detta påverkar också personalen på vårdboenden. Det krävs diskussion och 
utbildning inom området äldres sexualitet för att motverka negativa attityder. 

Nyckelord: Attityder, sexualitet, vårdboende, äldre. 
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1. BAKGRUND

1.1 Åldrandet i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv
Att försöka förklara åldrandets alla aspekter inom ramen för en enda teori har visat sig svårt. 
Ofta delas åldrandet in i biologiska, psykologiska och sociala processer, som tillsammans 
formar den subjektiva upplevelsen av ålderdomen (Dehlin & Rundgren, 2007).

Flertalet teoretiska perspektiv som används inom forskningen om åldrandet har tydliga 
kopplingar till samhällets påverkan. Det socialkonstruktivistiska perspektivet uppkom som en 
motvikt till fördomar som äldre personer utsattes för. Det förutsätter att människan är en aktiv 
varelse vars sociala verklighet konstrueras i interaktion med andra. Socialkonstruktivism 
beskriver därför åldrandet genom tre dimensioner. En dimension rör den äldres upplevelse av 
sitt åldrande och hur den påverkas av sociala sammanhang och samhällets stereotypa 
uppfattningar. Socialkonstruktivismen kan vidare användas för att beskriva hur dessa 
individuella och sociala uppfattningar om åldrandets mening i sin tur skapas genom sociala 
interaktioner. Den tredje dimensionen beskriver hur människors verklighet förändras över tid i 
och med att den sociala rollen i samhället ändras (Bengtson, Burgess, Parrott & Mabry, 2010).

1.2 Definition av begreppet Sexualitet
Den definition av begreppet sexualitet som använts är en sammanfattning som tillkommit 
under ett seminarium lett av World Health Organization (WHO, 2006): 

“Sexuality is a central aspect of being human throughout life and encompasses sex,  
gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy and  
reproduction. Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, desires,  
beliefs, attitudes, values, behaviours, practices, roles and relationships. While  
sexuality can include all of these dimensions, not all of them are always experienced  
or expressed. Sexuality is influenced by the interaction of biological, psychological,  
social, economic, political, cultural, ethical, legal, historical, religious and spiritual  
factors.” (WHO, 2006, s.5)

Att använda en bred definition av sexualitet stöds av Frayser (2002), som beskriver fyra 
dimensioner av den mänskliga sexualiteten; biologisk, social, kulturell och psykosocial. 
Enligt Frayser bör alla dimensionerna inkluderas i undersökningar av sexualitet för att skapa 
en helhetsbild.

1.3 Sexualitet och åldrande
Att åldras är en naturlig process som sker hos alla människor. Även sexualitet är en del av 
livet och upphör inte automatiskt i samband med hög ålder (Skoog, 2010). Hur åldrandet 
upplevs av den enskilda människan kan skilja sig åt och så även upplevelserna av sin 
sexualitet. Skoog anser att det är en utbredd myt att äldre personer saknar sexuella känslor och 
att detta baseras på medvetna och omedvetna negativa attityder från omgivningen. Att ett 
tillfredsställande sexualliv är en del av livskvaliteten upp i hög ålder poängteras även av 
Dehlin och Rundgren (2007).

Kroppsliga förändringar hos den äldre kan leda till ofrivillig minskning av den sexuella 
aktiviteten. Besvär som till exempel sköra slemhinnor i underlivet hos kvinnor eller obehag 
från prostatan hos män, kan och skall utredas, då det ofta finns behandling att få (Dehlin & 
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Rundgren, 2007). Även förändringar av hormonbalansen hos äldre kvinnor kan påverka 
upplevelsen av sexualiteten negativt (Skoog, 2010).

1.4 Särskilda boenden för äldre
Gradvis utvecklas ett ökat hjälpbehov hos den åldrande människan. Enligt Alaby (2011) är 
syftet med vården och omsorgen om äldre att: ”stödja äldres förmåga att leva självständigt 
och kompensera förluster av förmågor i samband med åldrande, skada och sjukdom” (s.146).
Antalet personer i Sverige som var bosatta i vård- och omsorgsboende år 2009 var cirka 95 
400, vilket motsvarade 5,7 % av Sveriges befolkning som är 65 år eller äldre samma år 
(Alaby, 2011).

Skoog (2010) konstaterar att boendeformen i sig leder till att det skapas ett beroende till 
andra, vilket begränsar möjligheten att kunna uttrycka sin sexualitet. Negativa attityder hos 
vårdpersonalen kan dessutom leda till ytterligare begränsningar (Dehlin & Rundgren, 2007). 
En vanlig orsak till att den äldre hamnar i ett särskilt boende är utvecklandet av demens. Att 
vara demenssjuk betyder inte att behovet av sexualitet minskar, men det kan ge upphov till 
förändringar i det sexuella uttrycket, till exempel ett mer ohämmat beteende, vilket kan 
upplevas som besvärande av både anhöriga och personal på boendet (Skoog, 2010). Det finns 
ett flertal olika demensdiagnoser där några av de mer kända är Alzheimers sjukdom, 
frontallobsdemens och vaskulär demens. Personlighetsförändringar förknippas oftast med 
frontallobsdemens och kan bland annat ge symtom som insiktslöshet, nedstämdhet, 
upprymdhet, tvångsbeteende, empatibrist, brist på hämningar samt paranoia (Ragneskog, 
2011).

Det har funnits ett flertal benämningar på vårdinrättningar för äldre; ålderdomshem, sjukhem, 
äldreboende med flera. Idag används vård- och omsorgsboende som samlingsnamn för 
vårdboende och demensboende i Sverige (Statens offentliga utredningar [SOU], 2008). I 
denna uppsats används det förkortade begreppet vårdboende för att benämna alla typer av 
särskilda boenden för äldre. 

1.5 Omvårdnad enligt Virginia Henderson
Henderson (2004) utarbetade en omvårdnadsteori som lyfter fram patienternas universella 
mänskliga behov; mat, husrum, kläder, kärlek, uppskattning, behovet av att vara till nytta och 
upplevelsen av mänsklig gemenskap. Henderson betonar att dessa behov kommer att ändra 
uttryck under personens livsfaser, och att all omvårdnad därför måste utgå från den 
individuella patientens upplevelser av sina behov. Sjuksköterskan har enligt Henderson som 
sin komplexa uppgift att identifiera och komplettera det som fattas hos patienten, vare sig det 
gäller avsaknad av livslust eller hjälp att borsta tänderna.

Utifrån de grundläggande behoven identifierar Henderson (2004) fjorton 
omvårdnadskomponenter, varav en lyder: ”Att hjälpa patienten meddela sig med andra 
människor och ge uttryck för sina behov och känslor” (Henderson, 1991, s.44). Henderson 
anser att känslor hos alla människor är tätt förknippade med fysiska reaktioner, och att 
sjuksköterskan därför skall vårda både kropp och själ. 

1.6 Motiv till studien
De äldres sexuella behov riskerar att bli förbisedda av personal på vårdboenden. Det uppstår 
en fråga om huruvida detta beror på attityder hos vårdgivaren, de boende eller är en 
kombination av de båda. Äldre människor bosatta i vårdboenden är ofta beroende av sina 
vårdgivare i det dagliga livet. Personalens attityder spelar därför viktig roll för de äldres 
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möjlighet att uttrycka sin sexualitet. Att utforska personalens och de äldres attityder i en 
litteraturstudie kan bidra till att ge omvårdnadspersonal en ökad förståelse för de boendes 
behov. Att även utforska faktorer som påverkar dessa attityder kan ge möjlighet till ett 
förbättringsarbete.

2. SYFTE
Syftet är att beskriva personalens och de boendes attityder till sexualitet samt vad som 
påverkar dessa på vårdboenden för äldre.

3. METOD
Systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2008). 

3.1 Datainsamling
Sökningar genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed, Medline samt PsycInfo. De sökord 
som användes var “sexuality”, “attitude to sexuality”, “nursing homes”, “nursing home 
patients”, “nursing home personnel”, “housing for the elderly”, “residential care” och 
“residential facilities”. Sökorden togs fram genom att använda MeSH-termer i PubMed och 
Medline. I Cinahl och PsycInfo användes istället ”Subject Headings”, som utökades med 
alternativet ”explode” när detta var tillgängligt. Sökningarna utfördes, om möjligt, med 
begränsningen ”Peer-Reviewed”. För exakta kombinationer se Sökmatris, Bilaga 1. Inga 
övriga begränsningar såsom årtal eller språk användes i databassökningarna utan dessa 
tillkom i urvalet.

För att komplettera databassökningen utfördes en manuell sökning i tidskrifterna The 
gerontologist och Sexuality and Disability. Även referenslistor i intressanta artiklar och 
litteraturgenomgångar granskades, samt alternativet ”Find similar” i Cinahl utnyttjades. Inga 
ytterligare artiklar som passade till syftet kunde på detta sätt adderas till sökresultaten.

3.2 Urval
Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara skrivna på de språk som författarna 
behärskar, det vill säga engelska eller svenska. Endast artiklar publicerade tidigast 2001 
inkluderades. Artiklarna skulle syfta till att undersöka patienter eller personal på ett 
vårdboende eller liknande för äldre personer.

Exklusionskriterier var litteraturgenomgångar (reviews), artiklar som specifikt handlade om 
sexuell aggression, sexuellt utnyttjande, sexuell dysfunktion, HIV och AIDS, samt artiklar 
som behandlade vårdboenden för personer med medfödda intellektuella eller psykiska 
funktionsnedsättningar.

Det första urvalet utfördes genom att samtliga titlar i sökresultaten lästes igenom. Under 
denna process lästes även 73 abstract till artiklar som ansågs användbara. Av dessa valdes 
femton artiklar, som i det andra urvalet lästes igenom i sin helhet och kvalitetsgranskades med 
hjälp av granskningsmall publicerad av Forsberg och Wengström (2008). Slutligen återstod 
nio artiklar som användes till litteraturstudien. Sammanfattningar av de inkluderade artiklarna 
återfinns i artikelmatriser, se Bilaga 2.

3.3 Analysmetod
Alla artiklarna lästes igenom flertalet gånger, både individuellt och av båda författarna 
tillsammans för att skapa en översikt av innehållet. Stycken som svarade mot syftet 
markerades sedan i artiklarnas resultatdelar med nyckelord som sammanfattade innehållet. 
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Nyckelorden sammanfördes till kategorier baserade på gemensamma nämnare. Kategorierna 
omprövades fortlöpande under den slutliga resultatsammanställningen och formade till slut 
rubrikerna under resultatdelen.

3.4 Forskningsetiska överväganden
Enligt Vetenskapsrådet (2011) är det av särskild betydelse att etiska riktlinjer följs under 
forskningsarbetet, eftersom resultatet påverkar samhället på lång sikt.

Artiklarna som inkluderats i litteraturstudien har genomsökts efter etiska överväganden. I de 
fall där det ej tydligt framgått om artikeln godkänts av en etisk kommitté, har utgivarens 
hemsida granskats efter etiska ställningstaganden. Samtliga artiklar utom en i litteraturstudien 
har på så sätt konstaterats vara etiskt godkända.

Författarna har eftersträvat en objektivitet i resultatbearbetningen, för att undvika att den egna 
förförståelsen påverkat slutprodukten. 

4. RESULTAT
I resultatet framkom att behovet av sexualitet hos äldre var individuellt och att den egna 
åldern kunde ses som ett hinder. Personalens attityder varierade och påverkades bland annat 
av ålder och yrkeserfarenhet. I de fall där ledningen samverkade med personalen i frågor 
kring sexualitet främjades en öppenhet, men det saknades ändå riktlinjer och stöd på många 
boenden. Sexualitet är inte ett prioriterat behov och det avsätts inte resurser till detta. 
Personalen upplevde ofta obehag och osäkerhet kring hur sexualitet skulle bemötas, vilket 
resulterade i att behovet förbisågs. Det fanns även skilda uppfattningar om vad som ansågs 
som acceptabelt beteende. Personalen kände att det var särskilt svårt att hantera dementas 
sexualitet, eftersom det ofta var oklart om samtycke förekom. De anhöriga kunde genom sitt 
inflytande påverka personalen både till en mer tillåtande och en mer restriktiv inställning.

4.1 Behov av sexualitet
Behovet av sexualitet var individuellt och varierade från önskningar om romantik och 
intimitet till samlag (Frankowski & Clark, 2009). I Aizenberg, Weizman och Baraks studie 
från 2002 ombads de boende att skatta hur högt de värderade behovet av sexualitet jämfört 
med andra basala behov. Bland både män och kvinnor skattades humör, minne och sömn 
högre än sex och aptit. Frankowski och Clark konstaterade i sin studie att även om intresset 
fanns för sexuella relationer så försvårades kontaktsökandet på grund av boendesituationen 
och den egna åldern. En boende ombads skatta sitt sexliv varpå hon svarade: ”I haven’t had 
sex since 1974 and that’s just fine with me, so I give it a 10” (Frankowski & Clark, 2009, 
s.29).

Gilmer, Meyer, Davidson och Koziol-McLain (2010) fann att en majoritet av den intervjuade 
personalen trodde att de boende hade sexuella behov och att dessa borde stödjas, men det 
förekom även personal som ansåg att de äldres behov av sexualitet var obefintlig. Enligt 
Bouman, Arcelus och Benbow (2007) påverkade ålder och yrkeserfarenhet attityderna, då 
högre ålder och mer erfarenhet av arbete inom vårdboenden generellt medförde mer positiva 
attityder till sexualitet. Det framkom även att ledningen på vårdboenden hade en mer positiv 
inställning till de boendes sexualitet än omvårdnadspersonal.
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4.2 Organisationens påverkan på attityder
Organisationens påverkan hade enligt Roach (2004) betydelse för hur frågor kring sexualitet 
hanterades av den individuella personalen. I en organisation som svarade mot de boendes 
behov och hade personal som var trygga med frågor som rörde sexualitet skapades 
förutsättningar för att de boendes sexuella behov respekterades. Om organisationen istället var 
restriktiv angående sexualitet, ledde det till att även personalens värderingar påverkades 
negativt. Organisationen kontrollerade även personalens möjligheter till utbildning och stöd i 
ämnet. För de boende resulterade restriktivitet i brist på rättigheter samt minskade möjligheter 
till sexuellt uttryck. Organisationen hade makt att fysiskt förflytta och begränsa personer som 
uttryckte sin sexualitet opassande och de hade därför betydelse för vad som ansågs normalt 
inom boendet.

Roach (2004) kom fram till att riktlinjer kunde påverka hanteringen av de boendes sexualitet 
både positivt och negativt. På många vårdboenden saknades dock en policy specifikt angående 
sexualitet (Bauer, Nay & McAuliffe, 2009; Gilmer et al., 2010) och de policies som fanns 
skiljde sig åt mellan vårdboendena (Bauer et al., 2009; Frankowski & Clark, 2009; Roach, 
2004; Shuttleworth, Russell, Weerakoon & Dune, 2010; Tzeng, Lin, Lotus Shyr & Wen, 
2009). Ofta var det istället frågor kring intimitet och privatliv som behandlades (Shuttleworth 
et al., 2010). Det fanns överlag en mer informell inställning på vårdboendena kring hur man 
hanterade frågan. Personalen använde subjektiva bedömningar vilket ledde till ett 
inkonsekvent bemötande av de boendes sexualitet (Frankowski & Clark, 2009; Tzeng et al., 
2009; Ward, Vass, Aggarwal, Garfield & Cybyk, 2005). I artikeln av Shuttleworth et al. 
menar en studiedeltagare att bristen på resurser inom äldreomsorgen leder till att endast de 
mest nödvändiga behoven såsom hjälp med aktiviteter i det dagliga livet [ADL] och mediciner 
prioriteras. Detta leder enligt studiedeltagaren till att sexualitet åsidosätts: 

”[Sexuality] is an area that is neglected. There are so many other issues and it has  
not attracted priority. There are so few resources. If it attracted funding then it would  
not be under the table. Things are becoming limited to the extreme ADLs, behavior,  
medication. Sex is not under any of those things.” (Shuttleworth et al., 2010, s.192).

4.3 Boendemiljön speglar attityder
Organisationen beslutade om miljön på vårdboendet, både den fysiska och psykiska (Roach, 
2004). Ward et al. (2005), fann att möbleringen var av betydelse för möjligheterna till 
intimitet. Att möblera med två- eller tresitssoffor istället för enstaka fåtöljer med höga 
armstöd gav möjlighet till närhet. Hur den fysiska miljön begränsade sexualitet exemplifieras 
av Tzeng et al. (2009), som beskrev vårdboenden där brist på avskildhet tydliggjordes genom 
att sovrummen hade stora fönster ut mot korridoren. Även Gilmer et al. (2010) beskrev hur 
miljön kunde innebära ett hinder för de boendes integritet genom att det saknades rum för 
avskildhet och lås på dörrarna. I studien av Bauer et al. (2009) påpekade däremot ledningen 
att de erbjöd ostördhet för de par som önskade detta. Vidare påpekades att par tilläts dela rum 
och föra med sig en dubbelsäng hemifrån alternativt sammankoppla två rum till ett större om 
så önskades. Roach tog upp hur ledningen kunde resa både fysiska och psykiska hinder. 
Boenden kunde flyttas till andra rum eller utsättas för hot i form av att anhöriga kontaktades: 
”...’We will have to contact your family’, and most people don’t like that – they don’t want  
their families involved. ’If you continue with that sort of behaviour…’” (Roach, 2004, s.375).
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4.4 Osäkerhet kring de äldres sexualitet
Osäkerhet skapade lätt negativa uppfattningar och obehag vilket ledde till ovilja att hantera 
sexuella uttryck (Gilmer et al., 2010; Roach, 2004; Shuttleworth et al., 2010). Sexuellt 
beteende som riktades direkt mot personalen upplevdes särskilt problematiskt (Gilmer et al., 
2010; Shuttleworth et al., 2010; Tzeng et al., 2009; Ward et al., 2005). Äldre personal 
uppfattade att yngre kvinnlig personal tenderade att ha svårare att hantera sexuella närmanden 
från de boende och att det fanns anledning att stödja dem i frågan (Ward et al., 2005). 

Det förekom en tystnad kring sexualitet som uttryckte sig i både en brist på dokumentation 
och vårdplaner (Ward et al., 2005). I en studie av Gilmer et al. (2010) svarade sjuksköterskor 
att de inte alltid tog upp sexualitet i sina bedömningar och Ward et al. fann att den initiala 
bedömningen sällan uppdateras. I studien av Aizenberg et al. (2002) kände majoriteten av de 
äldre själva att sexualitet borde diskuteras öppet med vårdpersonalen. De uttryckte vidare en 
vilja till medicinsk konsultation och behandling för sexuell dysfunktion. Samtidigt uppgav 
endast ett fåtal av de äldre att de någonsin blivit tillfrågade av en läkare om sin sexualitet. I 
studien av Frankowski och Clark (2009) frågade en kvinnlig boende sin läkare om hjälp att 
hitta sexleksaker, varpå läkaren svarade att det inte var hans specialområde.

Sexuell läggning togs sällan eller aldrig upp på vårdboenden och i dokumentation 
(Frankowski & Clark, 2009; Ward et al., 2005). En av personalen som intervjuades i studien 
av Ward et al. nämnde homosexualitet och hur det upplevdes som ett komplicerat ämne att 
samtala om:

”There’s a lady, it’s kind of understood that she prefers ladies to men and has  
actually been touching some women inappropriately. That brings its own bunch of  
hang-ups because that’s somehow harder to deal with than a heterosexual… staff  
were quite up in arms about it. They thought it was either funny and laughed 
uproariously about it, or thought it was awful. And the lady in question is not someone  
you can ask, you couldn’t say to her, because we all know lesbians only came to be in  
the last ten years, I mean they didn’t exist before that. You couldn’t ask her outright.”  
(Ward et al., 2005, s.67).

4.5 Personalens uppfattningar av vad som är passande och opassande
Ward et al. (2005) fann att olika regler gällde för vad som ansågs vara acceptabelt beteende 
beroende på om det uttrycktes i allmänna utrymmen eller i det egna sovrummet. I studierna av 
Gilmer et al. (2010) och Ward et al. kategoriserade personalen främst opassande beröring, 
inviter till sex och sexuella skämt som oacceptabelt beteende. I studien av Gilmer et al. 
nämndes även erektion i samband med omvårdnad. Samtliga beteenden uppfattades i båda 
studierna främst vara bundna till manliga boende. Beteende som uppfattades som opassande, 
särskilt när det riktades mot personalen, var även en orsak till ryktesspridning på vårdboendet. 
Ryktet kunde medföra att de boende fick öknamn och personalen bildade sig förutfattade 
meningar vilket påverkade omvårdnaden negativt (Tzeng et al., 2009; Ward et al., 2005).

Normativa uttryck för sexualitet ansågs vara att göra sig fin, genom besök till frisören eller val 
av kläder (Gilmer et al., 2010; Ward et al., 2005). Även att hålla någon i handen eller kramas, 
masturbation, flirtande och aktiviteter inom äktenskapet uppfattades som normalt (Frankowski 
& Clark, 2009; Gilmer et al., 2010). Det var genomgående viktigt för personalen att sexuella 
kontakter byggde på ömsesidigt samtycke (Frankowski & Clark, 2009; Gilmer et al., 2010; 
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Shuttleworth et al., 2010). I artikeln av Roach (2004) tilläts ett gift par att dela rum eftersom 
deras relation ansågs normal då den uppfattades som asexuell:

”Participant: In the end they did put the two of them together, because well, husband 
and wife, they weren’t doing anything wrong. Um, and they were quite an elderly  
couple. 
Researcher: When you say, ‘Weren’t doing anything wrong’, what do you mean?
Participant: Well, they weren’t making sexual advances to one another or anything  
like that. It was just a normal relationship. You know, nothing was sort of brought out  
in the open that was appalling, or anything like that.” (Roach, 2004, s.375).

Även en deltagare i studien av Shutteworth et al. (2010) påpekade att sexualiteten hos gifta 
par ibland förbisågs av personalen, som inte tänkte på äldre som sexuellt aktiva. 

4.6 Demens upplevs som en försvårande faktor 
Boende med nedsatt kognitiv funktion var en grupp där personalen ansåg att det var svårare 
att hantera frågan om sexualitet (Gilmer et al., 2010; Shuttleworth et al., 2010; Ward et al., 
2005). Ohämmat sexuellt beteende såsom blottning och tafsande upplevdes ofta problematiskt 
och kopplades till demensdiagnosen. Vidare upplevde personalen svårigheter med att bedöma 
samtycke och veta var gränserna går för det acceptabla (Shuttleworth et al., 2010; Ward et al., 
2005). Även oförargliga uttryck såsom att pussas och hålla händer kunde uppröra personalen: 
”Not a large issue but yes, two dementia people who were expressing care and concern for  
each other. Kissing and holding hands. Some staff tried to dissuade it. Moral judgments were  
made by staff.” (Shuttleworth et al., 2010, s.190). Det fanns också en viss förståelse för att 
beteendet påverkades av demenssjukdomen: ”When he was well, before he got ill, he didn’t  
do it. This was the kind of behaviour that came with the illness, and that was what we tried to  
explain to the staff. But it’s difficult to the others.” (Roach, 2004, s.377). Dementa personer 
sågs som sårbara, och personalen uttryckte en vilja att skydda särskilt de kvinnliga 
vårdtagarna från de manliga (Shuttleworth et al., 2010; Tzeng et al., 2009): ”One male  
resident who is demented was trying to take advantage by flirting, chatting up and touching  
another female resident. We are here to protect them so he cannot take advantage of her.” 
(Shuttleworth et al., 2010, s.190).

4.7 Anhörigas inflytande på personalens attityder
De anhörigas attityder kunde ses av personalen som ett hinder för att bemöta och stödja de 
boendes sexualitet (Frankowski & Clark, 2009; Gilmer et al., 2010). Det förekom bland annat 
en rädsla för klagomål från de anhöriga (Frankowski & Clark, 2009; Ward et al., 2005). I 
studien av Frankowski och Clark framkom att de anhöriga rutinmässigt informerades om 
sexuella aktiviteter och ibland kallades de till möten där den boende inte inbjöds att delta. I 
vissa fall gav de anhöriga sitt samtycke för att den boende skulle tillåtas ha sex. Två 
situationer beskrevs där de anhörigas vilja vägde tyngre än den boendes autonomi. I det första 
fallet flyttade familjen sin far till ett annat vårdboende, även fast det var känt att han sedan 
flera år hade en parrelation med en kvinna på det nuvarande vårdboendet. I det andra 
exemplet nekades en man av sin son att flytta ihop med en kvinna han hade ett förhållande 
med, när de båda skulle överföras till en demensavdelning. I andra fall där familjen stödde 
relationerna hade personalen en mer positiv inställning.
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5. DISKUSSION

5.1 Metoddiskussion
Databaserna Cinahl, Medline, PubMed och PsycInfo valdes ut då de innehåller relevant 
omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008). Flera alternativ för begreppet 
vårdboende användes i sökningen för att inkludera olika länders benämningar. Eftersom 
sökorden togs fram med hjälp av databasernas ämneslistor anser vi att alla relevanta 
synonymer inkluderats. Ingen avgränsning vad gäller studiedeltagarnas ålder gjordes, 
eftersom vi manuellt begränsade oss till undersökningar på vårdboenden för äldre. Dessutom 
kan yngre äldre med demens flytta till vårdboenden för äldre och syftet var att undersöka 
attityder till sexualitet hos alla äldre på vårdboenden. Sökningen resulterade i flertalet artiklar 
som behandlade gruppboenden för yngre, bland annat med kognitiva funktionsnedsättningar. 
Hade vi infört en åldersbegränsning i sökningen kunde dessa sökträffar automatiskt sorterats 
bort. Vi anser dock att detta inte påverkat slutresultatet. Litteraturstudien syftar till att 
beskriva både personalens och de boendes attityder. I sökningen framkom dock sparsamt med 
artiklar som utforskade de äldres egna attityder vilket resulterade i att de inkluderade 
artiklarna övervägande handlade om personalens attityder.

Inledningsvis hade författarna tanken att inte begränsa sökningen efter årtal, eftersom en 
översikt av forskningsläget ville åstadkommas och all relevant forskning undersökas. 
Sökningarna ansågs inte heller generera alltför många träffar för att detta skulle ha varit 
nödvändigt. Vi tror också att attityder är något som förändras relativt långsamt över tid, och 
ansåg därför att även äldre artiklar kunde inkluderas. Men efter att ha läst igenom flertalet 
abstracts uppstod insikten att äldre artiklar inte längre var aktuella. Till exempel är det idag 
ovanligt med flerbäddsrum på vårdboenden. Därför sattes årtalsgränsen vid det första urvalet 
till de senaste tio åren, det vill säga artiklar publicerade mellan 2001-2011. Denna 
begränsning gjordes i urvalet, inte som begränsning i sökningen. I vilket skede begränsningen 
gjordes påverkade dock inte de slutgiltiga artikelvalen. Tidskrifterna till den manuella 
sökningen valdes eftersom dessa visat sig innehålla många relevanta artiklar vid 
databassökningen. 

Under det andra urvalet föll sex artiklar bort eftersom de inte visade sig svara mot 
litteraturstudiens syfte. Bland annat exkluderades en artikel som undersökte utformningen av 
ett utbildningsmaterial samt en som inriktade sig på att beskriva allmänhetens attityder. Under 
kvalitetsgranskningen av de resterande artiklarna framkom en del brister. Till exempel 
redovisades inte vald metod eller design i flertalet av artiklarna, vilket försvårade 
kvalitetsgranskningen. Två av de inkluderade artiklarna var pilotstudier. Efterforskningar 
gjordes för att finna de efterföljande studierna i syfte att inkludera dessa istället, men några 
sådana studier kunde inte hittas. Vi valde att inkludera pilotstudierna eftersom de bidrog med 
resultat som även kunde styrkas med övriga studier, vilket gjorde dem trovärdiga.
De kvantitativa studierna av Bauer et al. (2009) och Bouman et al. (2007) hade ett stort 
bortfall, vilket skulle kunna påverka generaliserbarheten. Artiklarna innehöll dock en 
bortfallsanalys vilket stärker deras värde (Forsberg & Wengström, 2008). En tanke som 
uppkommit i efterhand är att om äldre artiklar hade inkluderats, kunde författarna ha varit 
hårdare i kvalitetsgranskningen. 

Den artikel som inte kunde konstateras vara etiskt godkänd, genomlästes för att göra en egen 
etisk bedömning enligt riktlinjer utgivna av Northern Nurses Federation (2003). Artikeln 
använder data från tre tidigare etnografiska studier som även de genomsöktes efter etiska 
överväganden. Dessa studier finansierades av National Institute of Aging, som ställer etiska 
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krav på forskning enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 
2008). Slutsatsen drogs att även denna artikel var etiskt försvarbar.

Vi anser att analysmetoden har varit lämplig för denna litteraturstudie. Resultatet var inte 
alltid entydigt men det framkom ämneskategorier som var relevanta för syftet. Enligt 
Forsberg och Wengström (2008) bör centrala fynd identifieras ur studierna och sammanföras 
till övergripande teman. Ämneskategorierna identifierades gemensamt av författarna. Skulle 
detta istället gjorts individuellt kunde andra kategorier framstått. Eventuella gemensamma 
kategorier hade då kunnat utgöra huvudfynd.

5.2 Resultatdiskussion
Ett av huvudfynden i resultatet var att det fanns en ovilja att ta upp frågan om de äldres 
sexualitet bland personal på vårdboenden. Attityderna skiljde sig också betydligt både mellan 
personal på samma vårdboende och mellan olika vårdboenden. Dehlin och Rundgren (2007) 
skriver att vårdpersonalens attityder kan påverka det professionella perspektivet negativt. 
Detta kan vidare påverka omvårdnaden då för patienten viktiga behov förbises. Henderson 
(2004) anser att patientens individuella behov alltid ska utgöra grunden för omvårdnaden och 
sjuksköterskan bör se till både kropp och själ. En sjuksköterska kan därför inte anses ha ett 
professionellt perspektiv om denne är ovillig att se till människans samtliga universella 
behov. Det framkom dock i resultatet att sjuksköterskor inte alltid inkluderade sexualitet i sina 
anamneser. Skoog (2010) påpekar däremot att det är särskilt viktigt med en utförlig 
sexualanamnes hos äldre patienter. Detta dels för att de kanske inte själva är benägna att lyfta 
frågan, men främst för att risken för sexuella dysfunktioner ökar med högre ålder. Majoriteten 
av de äldre i en av de inkluderade studierna såg gärna att sexualitet tas upp av läkare och 
övrig vårdpersonal, men på grund av bristen på artiklar som lyfter de äldres egna åsikter är det 
svårt att dra alltför starka slutsatser av detta.

Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet påverkas attityder till sexualitet av vad som anses 
vara acceptabelt i sociala sammanhang, så kallad sexuell socialisation (Lewin, 2010). Denna 
socialisation skiljer sig därför i olika kulturer. Både vårdpersonalen och de äldre är utsatta för 
denna påverkan och även anhöriga bidrar med sina attityder angående sexualitet. Vidare anser 
Bengtson, Burgess, Parrott och Mabry (2010) att asexualitet hos äldre är en fördom, en etikett 
som samhället satt, vilken påverkar de äldres självbild och sociala interaktioner. Att det 
saknades policies och riktlinjer kring sexualitet på vårdboenden tror vi är en konsekvens av att 
ledningen och organisationen sett i detta perspektiv likväl påverkas av de samhälleliga 
normerna. Dessa attityder gör att ledningen inte ser sexuella behov som något som är värt att 
lägga resurser på. Att vårdpersonalen i sin tur anpassade hanteringen av de äldres sexualitet 
efter ledningens, de anhörigas och samhällets normer kan ses som ett medvetet eller 
omedvetet uttryck för social konstruktivism. Ur ett etiskt perspektiv uppstår även frågan hur 
mycket inflytande anhöriga ska ha gällande de boendes sexualitet. Socialstyrelsens råd för 
etiska frågor (2007) poängterar att den lagstadgade självbestämmanderätten (Hälso- och 
sjukvårdslagen, SFS 1982:763, 2a §) alltid ska respekteras och att myndighetsföreträdaren 
endast kan erbjuda hjälp och stöd men inte ingripa i den enskildas livsföring utan samtycke. 
Även tystnadsplikten enligt Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453, 15 kap 1 §) måste följas 
vid dessa tillfällen.

Personer med demensdiagnoser framstod som en särskilt utsatt grupp i många av studierna. 
Framförallt var det den boendes autonomi och integritet som ofta blev inskränkt. På grund av 
olika grader av nedsatt kognition, upplevde personalen svårigheter att avgöra om det förekom 
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samtycke. Detta ledde till att personalen uttryckte en vilja att skydda de boende. En tänkbar 
slutsats är att denna vilja i själva verket riskerar att hota de dementas rätt att fatta egna beslut 
kring sin sexualitet. Detta skapar en balansgång mellan personalens beskyddarroll och de 
boendes autonomi. Ett annat problemområde som lyftes var ohämmat sexuellt beteende i 
samband med demens. Alla studier specificerade tyvärr inte vilken typ av demens som 
personen drabbats av. Enligt Kilander (2009) är det degeneration i pannloberna och främre 
tinningloben vid frontallobsdemens som leder till personlighetsförändringar. Även förmågan 
till medkänsla och sociala interaktioner blir nedsatt, vilket förklarar det ohämmade beteende 
som beskrivs i samband med demenssjuka. Vid Alzheimers sjukdom är det istället 
hjässloberna och bakre delarna av tinningloberna som drabbas, vilket framförallt leder till 
minnesstörningar. Personligheten påverkas oftast inte förrän i ett sent skede av sjukdomen. 
Utbildning av vårdpersonalen tror vi skulle öka förståelsen för sjukdomens påverkan. 
Socialstyrelsens rapport Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 
stödjer detta: ”Utbildning av personal i vård, omvårdnad och omsorg om personer med 
demenssjukdom kan bidra till att personalens kunskap ökar och att deras uppträdande mot  
och attityder till personer med demenssjukdom påverkas positivt.” (Socialstyrelsen, 2010, 
s.23). Utbildning bör även minska personalens osäkerhet kring att lyfta ämnet sexualitet hos 
de äldre.

5.3 Kliniska implikationer
Sexualitet är något som följer människan genom livet och är betydelsefullt även i hög ålder. 
Synen på sexualitet grundas enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet i samhället och i 
samspelet mellan dess individer. Detta påverkar alla, även de som bor på vårdboenden och 
personalen som arbetar där. Denna litteraturstudie belyser vikten av att ha en förutsättningslös 
attityd gentemot människors sexualitet. 

Ämnet bör tas upp på arbetsplatser och i utbildningar för omvårdnadspersonal, då utbildning i 
frågan kan hjälpa personalen att bedriva omvårdnad med hänsyn till de boendes egna behov. 
Det behöver föras en öppen diskussion mellan ledning och omvårdnadspersonal så att ett 
lyhört klimat förankras i organisationen. Det bör finnas riktlinjer tillgängliga för att undvika 
subjektiva bedömningar och säkerställa ett jämlikt bemötande. Det bör även finnas möjlighet 
till ostörd avskildhet för de boende om så önskas samt tillåta par att dela rum. I rollen som 
omvårdnadsansvarig bör sjuksköterskan ha ett holistiskt perspektiv i synen på människan. Det 
är därför lämpligt att sjuksköterskan tar ansvar för att frågan om sexualitet inte glöms bort i 
omvårdnadsarbetet.

Fortsatt forskning behövs för att ge en mer nyanserad bild av detta komplicerade och ofta 
åsidosatta område. Att ytterligare utforska de boendes attityder är en förutsättning för att 
kunna bedriva god individuell omvårdnad.
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SÖKMATRIS         Bilaga 1

Datum Databas Sökord Resultat Urval 1 Urval 2 Inkluderade
11-10-03 CINAHL Limits: Peer reviewed

1. “sexuality” 16166
2. “attitude to sexuality” 2371
3. “1 OR 2” 17109
4. “nursing homes” 10754
5. “nursing home patients 5821
6. ”nursing home personnel” 1637
7. “housing for the elderly" 1280
8. "residential care" 2171
9. "4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8" 17781
10. "3 AND 9" 129 51 11 8

Datum Databas Sökord Resultat Urval 1 Urval 2 Inkluderade
11-09-29 Medline 1. “sexuality”[MeSH] 24015

2. ”sexual behavior”[MeSH] 33673
3. “1 OR 2” 67875
4. “residential facilities”[MeSH] 39089
5. “housing for the elderly”[MeSH] 1343
6. “nursing homes”[MeSH] 28991
7. ”4 OR 5 OR 6” 40091
8. ”3 AND 7” 177 5 1 1

Datum Databas Sökord Resultat Urval 1 Urval 2 Inkluderade
11-09-29 PubMed 1. “sexuality”[MeSH] 23590 

2. ”sexual behavior”[MeSH] 67874
3. “nursing homes”[MeSH] 28986
4. “residential facilities”[MeSH] 39079
5. “housing for the elderly”[MeSH] 1343
6. “1 OR 2” 67874
7. ”3 OR 4 OR 5” 40081
8. “6 AND 7” 179 12 1 0

Datum Databas Sökord Resultat Urval 1 Urval 2 Inkluderade
11-10-24 PsycInfo Limits: Peer reviewed

1.”sexuality” 6934
2.”sexual attitudes” 7633
3. “1 OR 2” 13711
4. “residential care facilities” 821
5. “nursing home” 8274
6.”4 OR 5” 8593
7. “3 AND 6” 41 5 2 0



ARTIKELMATRIS Bilaga 2
Sid 1(9)

Referens  Syfte Design Värdering Resultat
Aizenberg, 
D., Weizman, 
A. & Barak, 
Y. (2002). 
Attitudes 
Toward 
Sexuality
Among 
Nursing 
Home 
Residents. 
Sexuality and 
Disability,  
20(3), 185-
189.

Israel.

Att 
undersöka 
attityder 
kring 
sexualitet 
och 
hjälpsökande 
beteende 
bland 
självständiga 
patienter i ett 
vårdboende 
för äldre.

Beskrivande med kvantitativ 
ansats.

Population: Vårdboende för 
1200 personer.
Inklusion: Självständiga 
äldre, som deltog frivilligt.
Exklusion: pågående psykisk 
sjukdom, depression, 
alkoholmissbruk eller klinisk 
demens.
Urval: 800 ansågs vara 
tillräckligt självständiga för 
att delta i studien. 20 män 
och 20 kvinnor valde att 
delta. 9 av dessa 
exkluderades.
Slutlig studiegrupp: 15 män 
och 16 kvinnor. Medelåldern 
för männen var 82.4 år, och 
74,1 för kvinnorna. 21 var 
änkor/änklingar, 6 var gifta 
och 4 var frånskilda.
Datainsamlingsmetod: 
Patienterna intervjuades med 
frågeformulär bestående av 
slutna frågor, samt ombads 
skatta vikten fem basala 
behov på en femgradig skala 
(5= mycket viktigt, 1= inte 
viktigt alls).
Analysmetod: Beskrivande 
statistik.

Styrkor: Tydliga 
exklusions-
kriterier, samt 
beskrivning av 
population. Ger 
ett patient-
perspektiv.

Svagheter: 
Saknar 
redovisning av 
metod/design. 
Saknar tydlig 
beskrivning av 
urvalsförfarande

Majoritet ansåg 
att sexualitet 
borde diskuteras 
öppet med 
vårdpersonal, 
samt var villiga 
att få medicinsk 
rådgivning och 
behandling för 
sexuell 
dysfunktion, även 
för sin partner. 
Endast 4 sade att 
de någonsin blivit 
tillfrågade om sin 
sexualitet av en 
läkare.

Deltagarna 
skattade 
(män/kvinnor); 
Humör (4.4/4.3), 
Minne (4.2/4.2), 
Sömn (3.8/3.9),
Sexualitet 
(3.5/2.8) och 
Aptit (2.8/2.6).
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Bauer, M., 
Nay, R. & 
McAuliffe, 
L. (2009). 
Catering to 
Love, Sex 
and 
Intimacy in 
Residential 
Aged
Care: What 
Information 
is Provided 
to 
Consumers? 
Sexuality  
and 
Disability,  
27, 3–9.

Australien.

Att undersöka;
1. Prevalensen av 
information som 
delas ut till 
blivande patienter 
på vårdboenden, 
angående 
sexualitet, intimitet 
och uppehållandet 
och skapandet av 
relationer.

2. Vad denna 
information består 
av, och vilken typ 
av referenser som 
används angående 
intimitet/sexualitet
.

Beskrivande med 
kvantitativ ansats. 
Innehållsanalys.

Population: Vårdboenden.
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval.
Urval: 826 vårdboenden 
varav 160 dvs. 19.4% 
svarade. 28 av de 160 
bifogade material.
Slutlig studiegrupp: 17/28 
innehöll relevant material 
för undersökningen.
Datainsamlingsmetod: 
Vårdboendena ombads 
skicka 
informationsmaterial 
kring sexualitet och 
intimitet som blivande 
patienter erbjöds.
Analysmetod: 
Innehållsanalys enligt 
Neuendorf. Data kodades 
och sorterades efter vilka 
referenser som förekom, 
samt frekvenser av dessa. 
SPSS (v.14.0) användes 
till den statistiska 
analysen.

Styrkor: Tydliga 
frågeställningar. 
Bortfallsanalys.

Svagheter: 
Otydliga 
inklusions- och 
exklusionskriterier
. Pilotstudie. Stort 
bortfall. Design 
redovisas ej.

64% (N=84) av 
vårdinrättningarna 
delade inte ut 
material om 
intimitet och 
sexualitet.

Referenser som 
förekom: privatliv 
(N=10), ”Charter of 
Residents’ Rights” 
(N=10), 
obligatorisk för alla 
vårdboenden.
vänskap (N = 4), 
parrelationer (N = 
3), förhållanden (N 
= 2) och sexualitet 
(N = 1). Inga 
referenser till 
kärlek, romantik, 
ömhet, giftermål 
eller partner.

Några ansåg att 
trots brist på 
material, uppfylldes 
krav på intimitet, 
t.ex. dubbelsängar, 
enkelrum byggdes 
om till dubbelrum, 
och enskildhet 
(privacy) tilläts.



Bilaga 2
Sid 3(9)

Referens  Syfte Design Värdering Resultat
Bouman, 
W.P., 
Arcelus, J. 
& Benbow, 
S.M. 
(2007). 
Nottingham 
Study of 
Sexuality
and Ageing 
(NoSSA II). 
Attitudes
of care staff 
regarding 
sexuality
and 
residents: A 
study in 
residential
and nursing 
homes. 
Sexual and 
Relationshi
p Therapy,  
22(1), 43-
66. 

England.

Att 
undersöka 
omvårdnads-
personalens 
attityder 
kring 
patienternas 
sexualitet på 
ett 
vårdboende.

Beskrivande med kvantitativ 
ansats.

Population: Fastanställd 
vårdpersonal på vårdboenden.
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval.
Urval: 495 vårdpersonal på 19 
vårdboenden.
Slutlig studiegrupp: 234 
formulär (54 % av antal 
utdelade) från totalt 16 
enheter var komplett ifyllda 
och användes till studien.
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär. 
Delar som berör attityder av 
Aging Sexual Knowledge and 
Attitudes Scale (ASKAS) 
nyttjades. Denna består av 26 
frågor som skattas 1-5. Socio-
demografisk data samlades in.
Analysmetod: Beskrivande 
statistik. SPSS statistical 
package (SPSS/PCT, 1992).

Styrkor: Tydlig 
metodbeskrivning. 
Validitetstestad 
skala. 
Signifikansprövnin
g utfördes med chi-
2-test samt t-test. 
Bortfallsanalys.

Svagheter: Stort 
bortfall.

Genomsnitt svagt 
positiv och tillåtande 
attityd gentemot 
sexualitet sent i 
livet.

Ledningen var mer 
positiva än SSK och 
vårdpersonal.

Yngre personer med 
liten erfarenhet av att 
arbeta med äldre 
hade fler negativa 
attityder.

Äldre vårdpersonal 
var mer positiva till 
sexualitet hos 
patienterna, särskilt 
om de arbetat länge 
inom yrket.
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Frankowski, 
A.C. & 
Clark, L. J. 
(2009). 
Sexuality 
and 
Intimacy in 
Assisted 
Living:
Residents’ 
Perspectives 
and 
Experiences
. Sexuality  
Research & 
Social  
Policy:  
Journal of  
NSRC, 6(4), 
25–37.

USA.

Att öka 
förståelsen för 
hur sexualitet 
och intimitet 
upplevs inom 
särskilda 
boendeformer 
för äldre.

Etnografisk.

Population: patienter, 
anhöriga och personal på 
vårdboenden. 
Urvalsförfarande: 
Strategiskt urval.
Slutlig studiegrupp: 
Patienter, anhöriga och 
personal från 13 
vårdboenden. Medelålder 
hos de boende var 80 år.
Datainsamlingsmetod: 
Genomgång och 
sammanställning av data 
från 3 kvalitativa studier. 
Forskarna hade tillgång till 
allt ursprungligt material.
Data samlades in genom 
observation och 
djupintervjuer med öppna 
frågor och intervjuguider, 
samt ostrukturerade 
intervjuer.
Analysmetod: Insamlad 
data kodades och 
kategoriserades, 
nyckeltermer sattes ut. 
Atlas.ti v5 (Muhr, 2008) 
användes.

Styrkor: 
Omfattande 
datainsamling. 
Citat illustrerar 
resultaten. 
Patientperspektiv 
framkommer.

Svagheter: Saknar 
beskrivning av 
urval samt 
inklusions- och 
exklusionskriterier
. Otydligt etiskt 
resonemang.

Sexualiteten varierade 
från parrelationer till 
masturbation, och 
mellan intimitet och 
samlag, autonomi och 
utnyttjande samt 
våldtäkt.
Intresset för sex är 
individuellt.
Metaforer används för 
att uttrycka sexualitet.
Sexuell läggning 
uttrycktes sällan.
Särskilda boenden har 
sällan en tydlig policy. 
Institutionens och 
familjens behov av 
insyn krockar med de 
boendes autonomi och 
privatliv.
Institutionernas 
reaktioner på sexualitet 
beror på 
sammanhanget, bl.a. de 
anhörigas åsikter.
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Gilmer, 
M.J., 
Meyer, 
A., 
Jocelyn 
Davidson, 
J. & 
Koziol-
McLain, 
J. (2010). 
Staff 
beliefs 
about 
sexuality 
in aged 
residential 
care. 
Nursing 
Praxis in  
New 
Zealand,  
26(3), 17-
24.

Nya 
Zeeland.

Att identifiera 
faktorer som 
påverkar 
vårdpersonalens 
hantering av 
patienternas 
sexualitet.

Beskrivande med 
kvalitativ ansats.

Population: Personal 
från vårdboenden, som 
skötte direkt 
omvårdnad.
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval.
Urval: 21 vårdboenden, 
dit 700 formulär 
skickades ut.
Slutlig studiegrupp: 51 
formulär användes i 
studien. Uppskattas till 
7%. Majoriteten var 
kvinnor. 13 SSK.
Datainsamlingsmetod: 
Formulär med både 
slutna-, öppna-, och 
demografiska frågor.
Analysmetod: Öppna 
svar 
innehållsanalyserades 
först individuellt av 
varje forskare, sedan 
även i grupp. Faktorer 
identifierades.
Numerisk data 
analyserades med SPSS 
(v.17, 2008), 
beskrivande statistik.

Styrkor: 
Formuläret 
validitetstestades
. Omfattande 
resultatdel. 
Bortfallsanalys.

Svagheter: 
Pilotstudie. Stort 
bortfall.

Arbetsplatspolicy kring 
sexualitet rapporterades av 
65%.
56% angav att par tilläts 
utöva sexualitet i avskildhet. 
11/13 av SSK inkluderade 
sexualitet i 
omvårdnadsanamnes.
90% av personalen trodde 
att det fanns sexuella behov 
hos patienterna, 85% ansåg 
att behovet borde stödjas 
och 81% ansåg att behovet 
är livslångt.

Normalt sexuellt beteende; 
hålla i handen, 
inomäktenskapligt umgänge, 
flirtande, kyssar, att göra sig 
fin inför det andra könet, 
samt onani. Oacceptabelt 
beteende hos patienterna; 
opassande beröring av 
personalen, erektion under 
omvårdnad, pornografiska 
tidningar, förslag om samlag 
och sexuella skämt.
Hinder för sexualitet; 
attityder hos personal och 
anhöriga, brist på privatliv, 
viljan att skydda de boende, 
samt boendemiljön. Svårt att 
tala om sexualitet i samband 
med samsjuklighet, 
kognitiva nedsättningar och 
medicinsk påverkan på 
lusten.
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Roach, 
S.M. 
(2004). 
Sexual 
behaviour 
of nursing 
home 
residents: 
staff 
perceptions 
and 
responses. 
Journal of  
Advanced 
Nursing,  
48(4), 
371–379.

Australien 
och 
Sverige.

Att undersöka 
vårdpersonalens 
uppfattningar 
och känslor 
kring sexualitet 
och tillgivet 
(intimt) 
beteende på ett 
vårdboende.

Grounded Theory

Population: Vårdpersonal 
från Australien och 
Sverige.
Urvalsförfarande: 
Teoretiskt urval.
Slutlig studiegrupp: 30 
kvinnor intervjuades 
(varav 9 SSK). 15 kvinnor 
och 3 män deltog i 3 
gruppdiskussioner. 2 män 
och 3 kvinnor 
inkluderades som 
informatörer (key  
informants). Ålder 31-57 
år. 
Datainsamlingsmetod: 
Ostrukturerade 
djupintervjuer, 
ljudinspelades. De 
strukturerade 
gruppdiskussionerna 
dokumenterades skriftligt.
Analysmetod: Fortlöpande 
med triangulering, enligt 
Grounded Theory.

Styrkor: Data 
insamlad i två länder. 
Varierad 
datainsamlingsmetod
. Tydlig beskrivning 
av analysmetoder. 
Citat styrker 
resultaten.

Svagheter: 

Termen ‘Guarding 
Discomfort’ uppstod, 
vilken beskriver hur 
vårdpersonalens 
uppfattningar och 
reaktioner till 
sexualitet hos de 
boende influerades 
av hur bekväma de 
själva var med 
frågorna, samt av 
arbetsplatsens 
generella inställning.

Personalens attityder 
kring sexualitet 
påverkades även av 
samhället.

Sexualitet 
undertrycktes 
generellt på 
boendena, pga 
minskad valfrihet 
och kontroll över det 
egna livet.
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R., Russell, 
C., 
Weerakoon, 
P. & Dune, T. 
(2010). 
Sexuality in 
Residential 
Aged Care: A 
Survey of 
Perceptions 
and Policies 
in Australian 
Nursing 
Homes. 
Sexuality and 
Disability, 28, 
187–194.

Australien.

Att 
identifiera 
vilka 
situationer 
kring 
sexualitet 
som kan 
uppstå på 
ett 
vårdboende, 
och hur 
vårdgivare 
reagerar på 
dessa 
sexuella 
uttryck, 
samt hur 
utbildning 
och policy 
påverkar.

Beskrivande med kvalitativ 
ansats.

Population: Enhetschefer på 
vårdboenden för äldre.
Urvalsförfarande: 
Klusterurval.
Urval: 250 vårdenheter 
slumpades att delta bland 2122 
möjliga inom ett geografiskt 
område.
Slutlig studiegrupp: 198 
vårdenheter slutförde studien.
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
telefonintervjuer 
nedtecknades. Ämnesguide 
användes, med 5 öppna frågor 
och demografisk data.
Analysmetod: Ämnesguiden 
utgjorde basen för 
kategoriseringen av data.

Styrkor: 
Många 
vårdboenden 
deltog. 
Frågor 
inkluderade. 
Citat som 
styrker 
resultatet.

Svagheter: 
Ledningen 
uttalar sig om 
personalens 
åsikter. 
Analysmetod 
ej tydligt 
redovisad.

Ohämmade sexuella 
uttryck bland 
demenssjuka ansågs av 
personalen vara 
problematiska.

Sexualitet sågs annars 
som ett normalt behov. 
Gifta par tilläts dela rum, 
och personalen 
uppmanades att knacka 
innan inträde.

19 av enheterna hade 
sexualitet som en punkt i 
sin policy.

Flertalet ansåg att träning 
och resurser saknades 
inom ämnet.
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I. & Wen, J.-K. 
(2009). Sexual 
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study. Journal  
of Clinical  
Nursing, 18(7), 
991–1001.

Taiwan

Att 
undersöka 
egenskaper 
och 
sammanhang 
av sexuellt 
beteende 
bland 
institutio-
naliserade 
demenssjuka, 
för att få ett 
riktmärke om 
vilka 
nödvändiga 
krav som 
kommer 
finnas 
angående 
sexualitet 
hos 
vårdtagare.

Grounded Theory

Population: Dementa i 
vårdboenden. Personal på 
boendena, som vårdade de 
utvalda dementa.
Urvalsförfarande: 
Strategiskt urval. SSK 
intervjuades för att hitta 
lämpliga patienter. 
Urval: 25 boende på 3 
institutioner valdes ut. 
Under 
observationsperioden föll 
13 patienter bort, de 
uppvisade inte sexuellt 
beteende.
Slutlig studiegrupp: 12 
dementa, medelålder 74,3 
år, alla män.
12 personal (3 SSK och 9 
vårdbiträden, 10 kvinnor, 2 
män, medelålder 46,3 år).
Datainsamlingsmetod: 
Patienterna observerades 
under fyra dagar. 
Personalen 
djupintervjuades, 
inspelades på ljudband.
Informella intervjuer 
utfördes med patienter och 
personal i samband med 
incidenter.
Kompletterande data 
hämtades ur 
patientjournaler.
Analysmetod: Enligt 
grounded theory.
Data delades i kategorier 
och subkategorier.

Styrkor: Både 
personal och 
patienter 
observerades. 
Tydligt 
beskrivet urval 
och 
population.

Svagheter: 
Endast 
manliga 
patienter 
observerades. 
Patienterna 
valdes ut av de 
ansvariga sjuk-
sköterskorna. 
Framgår ej 
vilken typ av 
demens som 
förekommer.

Skiljde sig 
mellan 
vårdboendena. 
Vårdpersonal 
försökte skapa 
avskildhet för att 
skydda de 
boendes 
integritet.
Vissa patienter 
fick öknamn 
p.g.a. sitt 
beteende.
Reaktioner och 
attityder från 
övriga 
patienterna 
varierade, men 
oftast neutrala.
Kvinnliga 
patienter 
skyddades från 
närmanden av 
män. Personalen 
ignorerade oftast 
sexuellt 
beteende mellan 
två män, då de 
ansåg att deras 
säkerhet inte 
äventyrades.
Personalen 
försökte undvika 
att utsättas, men 
de incidenter 
som 
oundvikliga.
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C., & 
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(2005). A 
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Dementia,  
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England.

Att utforska 
beskrivningar 
av sexualitet 
och sexuellt 
uttryck hos 
personer med 
demens inom 
särskilda 
boenden.

Etnografisk.

Population: 
Vårdpersonal och 
personer med 
Alzheimers sjukdom.
Urvalsförfarande: 
Slumpmässigt urval.
Urval: 400 vårdpersonal 
med olika utbildningar, 
från 11 olika boenden.
Personer med 
Alzheimers i särskilda 
boenden från 8 
avdelningar på 5 
vårdboenden.
Slutlig studiegrupp: 27 
personal (5 män och 22 
kvinnor). 17 patienter (2 
kvinnor, 15 män).
Datainsamlingsmetod: 
Patienterna observerades 
och videofilmades under 
en period av 6 månader. 
Dagbok fördes.
Personalen intervjuades 
med semistrukturerade 
frågeformulär.
Omvårdnads-
dokumentation 
analyserades.
Analysmetod: Data 
analyserades och 
kategoriserades.

Styrkor: 
Mycket 
citat från 
insamlad 
data. 

Svagheter: 
Dataanalys 
beskrivs 
bristfälligt.

Sexualitet nämndes endast 
negativt i omvårdnads-
dokumentation. Inga 
vårdplaner angående 
sexualitet. Sexuell läggning 
efterfrågades eller 
dokumenterades inte. 
Sexualitet sågs ofta som 
symtom på demens.
Personalen bevittnade 
sällan sexuellt beteende, 
men ansågs ofta 
problematiskt när det 
hände. Mäns sexuella 
uttryck uppmärksammades 
oftare och var oftare 
problematiska. Personalen 
anpassade till anhörigas 
åsikter kring sexualitet, 
men försökte balansera mot 
patientens värdighet. 
Största svårigheten; 
respektera både individens 
och gruppens behov av 
sexualitet kontra vad som är 
acceptabelt. Sexuellt 
beteende mot personalen 
förekom. Att röra någon 
med sexuella avsikter var 
inte ok.
Möbler och miljö 
påverkade möjlighet till 
intimitet.
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