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Himmelsk dusch
Det är inte bara dusch,
Det är himmelskt skönt,
Med tvättlapp, tvål och handduk.
Börjar med rygg, hals och nacke.
Sedan armar, bröst,
Därpå, ben särskilt noga fötter, tår.
Skrevet tar man själv.
Sist håret, ansiktet.
Och insvep i varma badhanddukar.
Allt utfört på 30 minuter (beräknad tid)
Som av professionella badmästare och baderskor.
Men det är hemtjänstens lågavlönade
Som sålunda håller Sveriges ensamma gamla 
himmelskt rena.

 Ur: Sånger från äldreomsorgen,  
 Ragnar Thoursie, 2009 
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Lär oss acceptera kärleken, vi är så rädda för den.
Du tar mina bröst i din händer, mina uttänjda platta bröst
och berör med läpparna de skrynkliga vårtorna och med
starr på ögonen i väntan på en vårdplats famlar du blint efter mig,
känner dig för med händerna.

Känn på du bara: under alla de här rynkorna finns jag, 
den här förklädnaden tvingade livet på oss till slut, du mitt 
smultron, min svala, min blomma så fin.

 Ur: Sånger om kärlek,  
 Eeva Kilpi, 1980
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InlEdnInG
Detta är två olika skildringar om känslor kring åldrandet, den 
enskilda kroppen, längtan och sexualitet. Tankar och ord som av 
samhället oftast är omgärdade av tabun när de formuleras och 
uttalas av äldre. Med äldre i detta sammanhang avses åldern 65+ 
vilket är den svenska definitionen av äldre (Folkhälsorapporten 
2009).

Under mina drygt tjugo års arbete inom RFSU har jag 
kommit i kontakt med personer äldre än 65, samt personal som i 
sitt arbete möter dessa personer och där båda grupperna på olika 
sätt haft ett stort behov av att samtala kring sexualitet. Exempel 
på detta är äldre som mött en ny relation och som vill ha tips 
och råd hur de på bästa sätt ska kunna återuppta sexuella aktivi-
teter som av olika skäl inte varit aktuella på flera år. Det kan vara 
frågor som exempelvis Jag har träffat en ny partner och är orolig för 
om det sexuella ska fungera? Denna fråga kan för den äldre utgöra 
funderingar om det ens är möjligt att föreslå gemensamt sex. 
Det kan också vara frågor som innebär en önskan om konkreta 
tips kring sexualtekniska hjälpmedel eftersom personen har 
erfarenhet av att det finns en fysisk begränsning som att ståndet 
inte fungerar för mannen eller att ett samlag inte är möjligt pga 
smärta hos kvinnan. 

När det gäller personalgrupper har det varit frågor hur man 
på bästa sätt kan möta en brukares sexuella lust och uttryck, som 
kan visa sig om det bildas relationer på vårdboendet eller vid 
påkommen onani.

Den erfarenhet jag har och som jag även kunnat följa och 
ta del av i mitt arbete med olika individer är att i vårt samhälle 
tillskriver vi ungdomar, unga vuxna och personer i reproduktiv 
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ålder en naturlig och förväntad tillgång till sin sexualitet. Det 
finns informationsmaterial, kunskapsförmedling och rådgivning 
att tillgå och öppenheten är oftast stor, både på individ- och 
samhällsnivå.

För individer vid högre ålder så avtar denna öppenhet, till-
gången till information, kunskapsförmedling och rådgivning 
minskar och kanske rent av uteblir. 

Då inträder istället oftast en tystnad och ett 
tabu kring individuella behov och frågeställningar 
om känslor och sexualitet. Den enskilda personen 
avstår från att berätta, personal och vårdgivare 
avstår från att fråga. Båda befinner sig omedvetet 
eller medvetet i en sfär om att detta är tankar, 
funderingar, känslor, och frågor som man lämnat 
bakom sig, även om det både framkommer i ord 
och handling att så icke är fallet.

Med dessa erfarenheter med i bagaget väcktes 
min vilja att på något sätt uppmärksamma och 
synliggöra detta. Intresset och målsättningen  
var att både möta personer 65+ och personal/ 
vårdgivare som möter denna åldersgrupp. Ta reda på vilka frågor 
och funderingar som finns respektive behov av kunskap för att 
bemöta existerande frågor och behov. Med hjälp av ekonomisk 
finansiering från Socialstyrelsens stimulansbidrag, för bättre 
vård och omsorg om äldre personer och i detta sammanhang ett 
ökat socialt innehåll, beviljat av Malmö Stad har det under året 
genomförts ett projekt med RFSU Malmö på temat – Äldre och 
sexualitet – och detta är en rapport som beskriver erfarenheterna 
av detta projekt. Ett tack till Ingrid Karlsson, barnmorska som 
deltog i studiecirklarna med sina kunskaper kring åldrande och 
fysiska/medicinska kopplingar till sexualitet.

Vid högre 
ålder avtar 
öppenheten, 
tillgång till 
information 
och rådgivning 
minskar eller 
rent av uteblir.
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Stor hjälp med denna rapport har jag fått av mina kollegor  
på RFSU, Emma Skarpås, som kreativt har tagit sig an upplägget, 
och Jack Lukkerz, som vanligt behjälplig med utvecklande av 
innehåll och språk. Slutligen har Johan Kimrin bidragit med sin 
kompetens vad gäller layout för att skapa en tilltalande rapport.

Trevlig läsning!
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PRoJEKTbESKRIVnInG
RFSU har historiskt arbetat för att människors sexualitet 
ska finnas och synliggöras som en naturlig del i ett holistiskt 
perspektiv. Detta perspektiv uttalas i termer av: Frihet att vara, 
välja och njuta.

Till Riksdagen inlämnades av Hannah Bergstedt (S) en 
motion 2007/08: So409 ”Rätt till ett fungerande sexualliv som 
äldre”, som ville uppmärksamma denna fråga. Motionen handlar 
om att sexuell hälsa och sexuella rättigheter ska vara en själv-
klarhet för gruppen äldre.

Kunskapen om äldre och sexualitet är begränsad och forsk-
ningen ännu inte tillräcklig. De erfarenheter som trots allt finns, 
och som vi känner till, är att det finns ett behov av ökad kunskap 
och kompetens, både på individ- och samhällsnivå.

Socialstyrelsens bidrag, ett stimulansbidrag, har för syfte att 
”öka det sociala innehållet” och därmed höja livskvaliteten för 
äldre. Detta skulle kunna motsvara det som Hannah Bergstedts 
motion innebär och som detta projekts innehåll skulle utgöra 
genom att arbeta med sexuell hälsa och rättigheter och ett bra 
omhändertagande.

Detta sammantaget utgjorde grundtanken med att arbeta med 
projektet ”Äldre och sexualitet”. 

Följande projektbeskrivning skapades:
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Målgrupper
Personalgrupper•	
Äldre 65+ inom kommunalt •	
omsorgsboende eller som 
deltar i kommunal verk
samhet

Målsättning
Att för personal: ge •	
ökad kunskap och höjd 
beredskap att möta behov/
frågor kring sexualitet
Att för äldre: öka det sociala •	
innehållet och höja livs
kvaliteten via sexuell hälsa 
och sexuella rättigheter

Syfte
Synliggöra behov och •	
frågor kring äldre och 
deras sexualitet både 
ur personal och äldre
perspektiv

Metoder
Studiecirkel för personal•	
Allmän information till •	
målgruppen i stort via 
äldredagar
Specifika möten via  •	
intervjuer
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baKGRUnd
Innan projektet startade valde ansvariga från Folkhälsoenheten, 
Malmö Stad, att göra en kort presentation av projektet, för 
att undersöka hur stort intresse som fanns inom de tio olika 
stadsdelarna att i någon form delta. Ett resultat av 
denna presentation blev att Fosie stadsdel liksom 
Limhamn-Bunkeflo stadsdel var intresserade att låta 
sin personal delta. Husie stadsdel erbjöd möjlighet 
att komma i kontakt med de äldre.

En tanke jag hade var att det var värdefullt att 
redan från början ha med chefer och ansvariga som 
genom sin delaktighet visade att ämnet var något 
som skulle prioriteras ute på vårdboendena. Genom 
kontakter med sektionschefer och enhetschefer i 
de aktuella stadsdelarna fick jag möjlighet att på 
ledningsgruppsmöten göra en mera fördjupad 
presentation av projektet. Gensvaret blev mycket 
positivt och möjliggjorde den fortsatta planeringen 
för att arbeta med personalen ute på de olika vård-
boendena. Det fanns en önskan från sektionscheferna att arbetet 
även skulle mynna ut i något konkret och beständigt. Deras 
önskemål och mina erfarenheter av att arbeta i studiecirkelform 
blev incitamentet för att arbetet med personalgrupperna på 
vårdboendena kom att ske via studiecirklar. Dessa studiecirklar 
kommer att presenteras i ett eget kapitel i rapporten.

Tanken med projektet var också att det skulle finnas två paral-
lella spår – förutom personal på vårdboenden även målgruppen 
65+ själv. Min utgångspunkt var att för 65+individer var ämnet 
sexualitet oftast omgärdat av tabun och kanske därför också 

Genom att 
erhålla kunskap 
om vilka behov 
som fanns 
skulle dessa 
kunna påverka 
ett framtida 
vårdbehov 
att inkludera 
omsorg om 
sexuell hälsa. 
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något som inte talades öppet om. Min förhoppning var att möta 
personerna själv och få ta del av deras tankar, frågeställningar 
och behov. Genom att erhålla kunskap om vilka behov som 
fanns, skulle dessa också kunna påverka ett eventuellt framtida 
vårdbehov att även inkludera omsorg kring sexuell hälsa, rättig-
heter och därmed ett ökat socialt innehåll. 

Inom Malmö Stad erbjuds äldre som inte har ett vårdbehov 
social verksamhet och ett exempel på detta är 
”Träffpunkten” i Husie stadsdel. Inom denna 
verksamhet finns en mängd olika aktiviteter som 
erbjuds äldre, som social samvaro, upplevelser, 
stimulerande aktiviteter och förhoppningsvis en 
möjlighet att knyta nya vänskapsband.

Genom kontakt med ansvariga för denna verk-
samhet fick jag möjligheten att på ett Öppet Hus 
samt på en Äldredag, som stadsdelen arrangerade, 
presentera tanken med projektet och en önskan att 
få kontakt med äldre. Detta kommer att presenteras 
i ett senare kapitel.

En annan kontakt som etablerades var David 
Kärvemo som arbetade i ett projekt inom ramen av FoU 
(forskning och utveckling) kring ”HBT (homo-bi-transpersoner) 
och åldrande”. Hans tankar och erfarenheter inom detta projekt 
gav bra bakgrundskunskap som senare kom att användas i studie-
cirklarna som genomfördes (se kapitel om aktiviteter).

Samtliga berörda som jag fick kontakt med gav uttryck för att 
ämnet äldre och sexualitet sällan berördes, men också är ett ämne 
som anses ytterst angeläget att på något sätt uppmärksamma. Det 
fanns olika skäl till att ämnet inte togs upp, dels osäkerhet på 
vilka frågor/ämnen som skulle beröras och på vilket sätt frågorna 
skulle ställas, dels en avsaknad av adekvat information som 

Samtliga 
berörda gav 
uttryck för att 
ämnet äldre och 
sexualitet sällan 
berördes men 
ytterst viktigt 
att uppmärk-
samma.
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kunde erbjudas ifall behov framkom. Det fanns 
en rädsla att kanske ”trampa någon på tårna” att 
närma sig ett tabu som istället gav negativa känslor 
än tillförde något för den enskilde individen.

Det framkom att vid inskrivningssamtal för ett 
vårdboende finns det olika frågor som ställs till 
brukaren kring vårdbehovet. En av dessa frågor 
gäller sexualiteten. Dock visade det sig att denna 
fråga oftast inte ställs när personens livssituation 
kartläggs kring de olika behov som finns. Skälet till 
detta är, som ovan nämns, en stor osäkerhet kring 
ämnet sexualitet. 

Konkret gav enhetschefer, sektionschefer liksom personal tre 
exempel på varför det framöver kommer att bli angeläget att 
frågor kring sexualitet och samlevnad lyfts fram tydligare.  

40-talisterna är en stor grupp som framöver kan vara  •	
i behov av vård.

Denna grupp har erfarenhet av att ställa krav och har  •	
erfarenhet av större öppenhet kring frågor om sexualitet  
och samlevnad.

Gruppen öppet homosexuella kommer att bli fler och  •	
ställa krav på en likabehandling inom vården, och om  
denna grupp saknas kunskap. 

Detta innebär ett ökat behov av kunskap för att kunna möta de 
frågeställningar och behov som kan tänkas uppstå. 

Den samlade erfarenheten av de kontakter som togs visade på 
ett intresse för frågan kring äldre och sexualitet. Antagligen kan 
det ökade intresset för ämnet kopplas till att vi numera på både 
individnivå, medialt och på samhällsnivå i högre grad uppmärk-

En av frågorna 
vid inskrivnings-
samtalet för  
ett vård boende 
är sexualitet 
— denna ställs 
dock inte av 
osäkerhet för 
reaktionen.
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sammar sexualitet i allmänhet, och detta innebär även att äldre 
och sexualitet i någon mening lyfts fram i debatten. I vilken grad 
sexualitet diskuteras beror oftast på den rådande sexualsynen i 
samhället och vad detta innebär för den enskilde individen, i det 
här fallet målgruppen 65+.
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lITTERaTUR 
”Vad vet vi om äldres sexualitet?”
Sexualiteten är ett grundläggande behov lika naturligt som att 
äta och sova. Med åren förändras vi både fysiskt och psykiskt, 
men de sexuella behoven försvinner inte vid en viss ålder. Att få 
möjlighet att leva ut sin sexualitet kan ses som att förverkliga sin 
mänskliga potential oavsett ålder. Sexualiteten är 
också nära förknippad med behovet av kärlek och 
tillhörighet. Att kunna ge och ta emot kärlek är en 
individuell förmåga som inte är åldersrelaterad.

Det sexuella behovet kvarstår genom hela livet, 
men när vi åldras avtar den sexuella aktiviteten  
i form av samlag och de sexuella behoven uttrycks 
då i högre grad genom beröring, kramar och 
värme. Oavsett individens hälsa finns alltid  
behovet av att uttrycka sexualiteten. Myten  
att man förlorar sin sexualitet när man åldras är 
inte sann – för de flesta äldre är ett fun gerande 
sexliv en viktig del av livskvaliteten. Våra sexuella  
behov ser olika ut, inte minst i hög ålder 
(Rund gren, 2009).

”lusten kan blomstra trots att minnet sviker”
”Sexualiteten är vår tröst – och kraftkälla”, berättar en kvinna  
i en djupintervju av Margareta Grafström i sin avhandling för 
Kungsholmsprojektet, en långtidsstudie som på 1990-talet  
under 10 år följde personer som var 75 år och äldre.

I studien framkom att många har en viktoriansk syn på äldres 

Myten att man 
förlorar sin 
sexualitet när 
man åldras 
är inte sann 
– för de flesta 
äldre är ett 
fungerande 
sexliv en 
viktig del av 
livskvaliteten.



Sid 16 Kapitel x. xxx

sexualitet. Det finns fördomar i alla generationer, inte minst 
bland de äldre själva. En vanlig bild är att kvinnor inte får ha 
sexuella behov och detta gör det svårt att prata och fråga om 

sex. Andra gav dock uttryck för att de uppskattade 
öppenheten och kunde delge hur de själva kände 
och såg på sex. Några av kvinnorna som vårdade 
sina dementa män berättade att samlagen var ”som 
förr i tiden” och underströk hur viktigt det var för 
dem att vara nära sin partner. ”Den närhet vi har 
haft har vi kvar.”

Några av de intervjuade sa att de uppskattade att 
öppet ha fått prata om sexualiteten. De hade saknat 
frågor om detta i andra sammanhang. Inom vård 
och omsorg finns det många tillfällen att samtala 
om sexuella problem, och då är det viktigt att ha 
en fördomsfri syn på äldres sexualitet (Margareta 
Grafström).

Äldre män vill ha närhet – inte bara sex
Sex på äldre dagar handlar om mer än erektion. I avhandlingen 
”Kritiska studier av män och maskuliniteter” (Sandberg, 2009) 
från Linköpings universitet, framkommer en mera variationsrik 
bild av män och deras syn på sexualitet. Den mera generalise-
rade bilden av män med ”stenhårt stånd och alltid villig” och 
förväntan på prestation omvärderas när erektionsförmågan 
minskar, vilket kan ske hos äldre män.

Oftast när mäns sexualitet diskuteras hamnar fokus på 
potensen. Inte minst kring äldre ses problem med erektion som 
ett hinder för ett fortsatt aktivt sexliv.

Vid djupintervjuer med män mellan 66 och 87 år, om kropp 
och sexualitet som äldre, finns ett ord som återkommer: närhet. 

några av de 
intervjuade  
sa att de upp-
skattade att 
öppet ha fått 
prata om 
sexualiteten. 
de hade saknat 
frågor om 
detta i andra 
sammanhang.
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Närheten betyder en mängd olika saker för männen, men 
gemensamt är hur närhet representerar en omförhandling och en 
riktning att sex är mer än samlag. Att sexualiteten får ta tid och 
– där ståndet inte är självklart – inte nödvändigtvis blir dåligt.
(Sandberg, 2009).

Sexualiteten i den fjärde åldern
Birgit Johansen, sexolog som driver verksamhet vid Dansk Sexo-
logisk Institut, beskriver i sin bok ”Kärlek har ingen ålder” både 
glädje och svårigheter för äldre vad gäller deras möjlighet att leva 
ut sin sexualitet. Det största hindret för äldres sexu-
alitet är kanske deras barn och barnbarns fördomar 
omkring sex vid hög ålder. I förhållande till föräldrar 
fortsätter barn att vara barn, även när de själva är i 
sextio–sjuttioårsåldern. Därför har vuxna barn och 
barnbarn ofta svårt att acceptera att den äldre får en 
ny partner. Äldre som är öppna omkring sin sexu-
alitet blir lätt betraktade som senila eller perversa.

Många äldre upplever ändå – trots svårigheter  
– kärleken som mycket mera trygg och självklar än  
i unga år. Man är medveten om fysiska åldersför-
ändringar, och livserfarenheten har även inneburit 
sorgen efter någon man mist – men man känner  
att finns möjligheten att känna kärlek, närhet och  
sexualitet ska också rätten finnas att njuta av den. 

Lika viktigt som det är för många äldre att bevara sin sexu-
alitet och ett aktivt sexliv trots hög ålder, lika viktigt är det att 
respektera att en del inte är intresserade av sex. Rätten till ett 
sexliv är inte en plikt. Den sexuella friheten är en frihet att 
glädjas över sitt eget sexliv på egna premisser. Friheten att kunna 
välja och välja bort. (Birgit Johansen, 1999).

Man är  
med veten om  
fysiska ålders-
förändringar  
– men man 
känner att finns 
möjligheten att 
känna kärlek, 
närhet och  
sexualitet ska 
rätten finnas  
att njuta av den.
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HbT och åldrande
I rapporten ”HBT (homo-bi-transpersoner) och åldrande”, 
belyses olika frågeställningar kring uppfattningar av vård 
(Kärvemo, 2010). En av frågorna gäller kategoriboende, som 

innebär ett boende för enbart homo- bi- och 
transpersoner. I denna fråga finns det olika 
för hållningssätt och viljeinriktningar om möjlig het 
till boende när man blir äldre. Det handlar främst 
om vilken acceptans, vilket bemötande äldre får 
och förutsättningar för att den personliga levnads-
historien ska bli synlig, och om det finns kunskap 
hos personal kring homo-, bi och transpersoner 
(HBT). I dag finns det inte några kategoribo-
enden och av det skälet är det viktigt att man på 
vårdboende i allmänhet ger personal kännedom 
om och kunskap kring HBT-frågor.

En annan fråga är kunskapen kring hur många 
HBT-personer som finns inom äldreomsorgen. 
Statistik på andelen homo- och bisexuella i Sverige 
är svår att redovisa med tydlighet. Det finns 
statistik vad gäller erfarenheter samt fantasier. 
Tittar man på sexvaneundersökningen ”Sex i 
Sverige” (FHI, 1999) som handlar om både  
erfarenhet och fantasi, samt utländska undersök-
ningar skulle det innebära att 5–10%  är homo- 

och bisexuella (RFSL, 2010). Det skulle innebära att det finns 
mellan 400 och 800 homo- och bisexuella personer i Malmös 
äldreomsorg (Kärvemo, 2010). 

Med kunskap om att det finns homo- och bisexuella inom 
äldreomsorgen blir det därför viktigt att veta att man inte bör  
ta någons sexuella läggning för given, utan ta möjligheten 

Med kunskap 
om att det finns 
homo- och bi-
sexuella inom 
äldreomsorgen 
blir det därför 
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att våga tala om sexualitet med sina vårdtagare. Den enskilda 
levnads historien kan ha varit en slingrig väg genom olika faser, 
relationer, separationer, ”komma ut-processer”, skuld, skam, 
livslust och glädje (Kärvemo, 2010).

En annan viktig aspekt är vem som är vårdtagarens närmsta 
anhörig och därför är det värdefullt att ta reda på vem som ska 
ha beslutanderätten om något händer. Det som blir väsentligt 
är att god individuell omvårdnad med god kompetens kan göra 
stor skillnad i livskvaliteten hos äldre personer, och kan vara en 
avgörande faktor för bra eller dåligt åldrande (Kärvemo, 2010).

H70-undersökningen, svensk forskning
Dagens 70-åringar är mer sexuellt aktiva och har färre sexuella 
problem än 70-åringar på 70-talet (Beckman et al, 2008). 

Detta är något som forskning (H70-undersökningen) från 
Sahlgrenska akademin visar. Denna unika svenska forskning 
har pågått sedan 1971. I denna undersökning har 1506 kvinnor 
och män (70-åriga) ingått. Man har undersökt 70-åringar 
1971-1972, 1976-1977, 1992 och 2000-2001. Som en del av 
en stor hälsoundersökning tillfrågades de om sin sexualitet och 
hur de upplevde sina äktenskap.

Under de 40 år som studien har pågått har andelen 70-åringar 
som upplever sina äktenskap som mycket lyckliga ökat både hos 
kvinnor och hos män. Samtidigt har andelen frånskilda också 
ökat. En slutsats är att det numera är mer tillåtet att lämna ett 
olyckligt äktenskap. Förutom att äktenskapen har blivit lyckligare 
visar också studien att frekvensen samlag inom äktenskapet har 
ökat.  Även hos ogifta har samlagen ökat hos både kvinnor och 
män. Samtidigt som andelen sexuellt aktiva ökade, minskade 
andelen som hade sexuella problem. 

Enligt en av författarna till H70-undersökningen måste man 
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vara försiktig i tolkningen av uppgifterna. Även om studien visar 
ökad sexuell aktivitet hos äldre, kan det vara så att förändrade 
attityder angående sexualitet gjort det lättare för deltagarna att 
prata om dessa saker.

Sedan tidigare finns det kännedom om fördomar kring äldres 
sexualitet, inte bara i samhället utan också inom vården. Dessa 
resultat visar att sexualiteten är viktigt för äldre. Kanske kan 
detta innebära att man tar mer hänsyn inom äldrevården och 
att personal som möter äldre också frågar om hur sexualiteten 
fungerar (Beckman et al, 2008).
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YRKESRoll
De personalgrupper som arbetar på ett vårdboende är oftast 
undersköterskor och sjuksköterskor. De har olika ansvarsom-
råden, men gemensamt för omvårdnaden vad gäller sexualitet är 
behovet av kunskap för att bemöta de äldre.

Det finns ett fåtal uppsatser och examensarbeten som belyser 
sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet och äldre 
personers upplevelser av sexualitet. Några av dessa 
arbeten kommer att presenteras i detta avsnitt:

Sexualitet på ålderns höst (Midenfjord, 2005) 
tittar specifikt på sjuksköterskans förhållningssätt 
till den geriatriska patientens sexualitet. Utgångs-
punkten var att om sexualiteten är ett viktigt behov 
hos äldre så bör detta tas hänsyn till i planeringen 
av den äldre patientens omvårdnad. Resultatet av 
uppsatsen visar att sjuksköterskan i sin utbildning 
bör erhålla kunskap, ges vana att diskutera sexu-
alitet, träna på språkbruk och ges tid och möjlighet 
att kunna erbjuda plats för enskilda samtal. Annat 
som framkom var att eftersom sjuksköterskans 
arbete inriktar sig på den äldres grundbehov, så bör 
sexualiteten ingå och därför är det sjuksköterskans 
uppgift att fråga den äldre (Midenfjord, 2005).

Äldre personers upplevelser av sexualitet (Karlsson 
& Westberg, 2009) beskriver utifrån litteraturstu-
dier hur äldre själva beskriver och upplever sin sexualitet. Där 
framkom att äldres upplevelser av sexualitet kan beskrivas som 
närhet, acceptans, oförmåga, förlust och okunskap. Det finns en 
fortsatt önskan om någon form av sexuell närhet, även om det 
kan finnas fysiska begränsningar. Upplevelsen av att sexualitet 

Resultaten  
i en uppsats 
visar att 
sjuksköterskan 
i sin utbildning 
bör erhålla 
kunskap,  
ges vana  
att diskutera 
sexualitet och 
ges tid och 
möjlighet att 
kunna erbjuda 
enskilda samtal. 
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förändras beroende av vilken livsfas varje person befinner sig i, 
belyser att sexualiteten bland äldre är viktig att uppmärksamma. 
Förutom de egna begränsningarna är det även så att samhällets 

attityd gentemot äldre personers sexuella aktivitet 
påverkar upplevelsen. Att inse att sexualitet är något 
som finns hos äldre människor och försöka att se 
det som något naturligt, kan tänkas göra att ämnet 
inte längre uppfattas som obekvämt och tabu.  
Äldre upplevde även att det kändes mer bekvämt 
om sjuksköterskan tog upp frågan om sexualitet 
och sexuella problem än att de äldre behövde göra 
det själv. Avslutningsvis konstaterar författarna att 
för att kunna utföra god omvårdnad är kunskap om 
äldre personers upplevelse av sexualitet av betydelse 
(Karlsson & Westberg, 2009).

Äldre upplevde 
även att det 
kändes mer 
bekvämt om 
sjuksköterskan 
tog upp frågan 
om sexualitet 
och sexuella 
problem än 
att de äldre 
behövde göra 
det själv.
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FRåGoR ocH  
FUndERInGaR 65+
Det finns ofta en medial bild av att sexualiteten är för yngre och 
att det sällan finns bilder av sensuella och sexuella äldre. Detta 
bidrar till känslan av dåligt självförtroende, oftast hos kvinnor  
som är medvetna om att kroppen förändrats och som tänker  
”ser man ut som jag finns man inte sexuellt” uppger Christina 
Rogala seniorrådgivare, RFSU, i samband med en seniormässa 
arrangerad av Silja Line 2007. 

I samband med denna seniormässa gjorde RFSU en enkät under-
sökning kring synen på sexualitet bland deltagarna och många sa 
”sånt är inte aktuellt”, antingen för att de levde ensamma eller för 
att partnern inte kunde prestera sexuellt. Vid denna enkätunder-
sökning ställdes bland annat frågan ”Hur viktig är sexualiteten i 
ditt liv?” och där svarade nästan alla att den är ”ganska viktig” eller 
”mycket viktig”. Ändå var det ytterst få av de 500 som svarade på 
enkäten som sökt hjälp i sexuella frågor, 80 % av männen och 90 % 
av kvinnorna hade aldrig gjort det. Det var också många som inte 
visste vart de skulle vända sig om de hade problem.

Exempel från RFSUs frågelåda
RFSU erbjuder via sin hemsida www.rfsu.se en frågelåda där alla 
oavsett ålder, kön eller sexuell läggning har möjlighet att ställa  
sina frågor och få svar av barnmorska, sjuksköterska, kurator  
och auktoriserade sexualrådgivare.

Jag har arbetat som sexualrådgivare på frågelådan sedan 1999 
och i samband med arbetet med detta projekt blev det extra  

http://www.rfsu.se
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intressant att sammanfatta vilka frågor som inkommit från 
personer över 65 år. Därför gjordes en genomgång av frågor  
från perioden 2004 till och med 2009.

Åldersgrupp: 65 år–85 år
antal frågor: 61 stycken
antal kvinnor: 21 stycken
antal män: 40 stycken

Jag läste igenom samtliga frågor för att få en bild av vad kvinnor 
och män 65+ ställde för frågor. Därefter delade jag upp frågorna 
i olika kategorier. Följande är exempel på frågor ställda till fråge-
lådan:

Kvinnor   Män
Smärta vid samlag  Erektionsproblem
Olust    Utlösning
Sexhjälpmedel   Sexhjälpmedel
Orgasmbekymmer  Penis, utseende

Vissa frågeställningar var vanligare än andra och nedan följer  
ett axplock av de mest ställda frågorna.

Jag har inte haft ett fullständigt samlag 
på 5 år pga urinvägsinfektioner. Har ny 
partner, får spänningssmärtor i slidan och 
klarar inte av att fullfölja samlaget. Har 
även svårt att få orgasm – tacksam för all 
information om vad jag ska göra för att 
träna upp min slida.  Kvinna 65 år
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Jag är gift – min sexlust har alltid varit 
svag. nu har jag tagit testosteronsprutor 
var tredje månad sedan januari (nu är 
det september), men dessa hjälper enbart 
några dagar. Hur kan jag gå vidare eller 
utveckla sexlivet? Kvinna 65 år

Jag har problem med erektionen. lusten 
finns kvar och har provat olika metoder för 
att få erektion, men utan resultat, läst och 
tittat på pornografi. Kvinnan jag älskar är 
villig men jag kan inte få stånd. Har haft 
tre hjärtinfarkter och därför är inte Viagra 
aktuellt. Man 67 år

Fullödigt samlag har jag, men trots välvilja 
och uthållighet hos min partner och mig 
blir det höggradig njutning, men utan 
ejakulation. Jag är både undrande och 
orolig. Själva ejakulationen är ju himmelsk 
njutning som kulmen på samlaget så  
jag är inte tillfreds med den nuvarande  
situationen. Man 77 år

Frågor om fysiska och medicinska orsaker var de mest repre-
senterade. Det framgår av frågorna att det finns lust, en vilja, 
en önskan, en längtan efter sexuell närhet, men också en fysisk 
begränsning för detta. Förutom frågor för egen del fanns det 
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också frågor som ställdes å partnerns vägnar. Exempel  
på detta var:

Kvinnans frågor om mannen: 
penisbesvär, sen utlösning och erektionsproblem. 

Mannens frågor om kvinnan: 
lust och lubrikationsproblematik (fukta).

Det som är intressant vid en analys är att sexualiteten oavsett 
ålder oftast är samlagsnormativ och heteronormativ vilket 
frågorna visar. Det finns kvar en föreställning att i vilken grad 
man fortfarande kan anses ha ett aktivt och tillfredsställande 
sexliv är avhängigt av förutsättningen för att genomföra ett 
samlag. En annan reflektion som gjordes vid genomläsning  
av frågorna var att HBT-frågor inte var representerade i någon  
högre omfattning. De få som ställdes avsåg lagstiftning och  
syn på homosexualitet i allmänhet.

Alla människor åldras, med åldern (alltsedan barndomen) 
förändras kroppen under lång tid, fysiologiskt och anatomiskt. 
Förändringen är långsam, kommer inifrån kroppen och förändrar 
funktionsförmågan. Intressant är att ofta förklaras frånvaron 
av sexuell lust och sexuell förmåga med medicinska orsaker. 
Frånvaro av lust skulle även kunna förklaras med att det finns en 
sexualsyn och en föreställning om att äldre inte längre har kvar 
eller bör ha kvar sina lustkänslor och sin längtan till kroppslig 
kontakt. 

Förmågan att känna lust finns genom hela livet och även om 
funktionerna kan vara nedsatta eller det finns sjukdomar med 
i bilden, finns det oftast en väg till lusten. Många gånger kan 
beröring, smekningar och massage ge fullt tillräcklig kroppslig 
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njutning. Även om det inte finns någon lust till sexuell aktivitet, 
som själva samlaget, kan ömhet och kroppskontakt innebära 
bekräftelse och vara värdefullt.

Mediciner och andra hjälpmedel kan hjälpa 
de flesta kvinnor till ökad våthet/lubrikation och 
blodfyllnad och de flesta män att få erektion. På 
det sättet kan vi välja hur vi vill ha sex, om det 
handlar om att vi vill ha penetrerande sex eller 
inte. Men framförallt handlar det om att ge sexu-
aliteten mera tid, ömsesidighet och olika alternativ 
när det finns en partner.

Detta är tankar och reflektioner som jag som 
frågesvarare kan ge till frågeställaren på frågelådan, 
liksom svar på ett konkret plan som tips på sexual-
tekniska hjälpmedel, glidmedel eller hänvisa till 
kontakt med läkare om detta behövs ur ett medi-
cinskt perspektiv. Givetvis är det individen själv som sedan avgör 
vilket som blir nästa steg. Det ska vara lika möjligt att söka hjälp 
för att kunna fortsätta med sina sexuella aktiviteter i någon form 
som att välja att avstå totalt och ändå vara nöjd och tillfreds med 
sitt liv.

Även om det 
inte finns någon 
lust till sexuell 
aktivitet, som 
själva samlaget, 
kan ömhet och 
kroppskontakt 
innebära 
bekräftelse och 
vara värdefullt.
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aKTIVITETER  
InoM PRoJEKTET
Personal
Som jag tidigare nämnt i rapporten kom studiecirkelformen 
att bli modellen i utbildningen av personal på tre olika vård-
boenden. Deltagare var sjuksköterskor och undersköterskor på 
Mathildenborgs vårdboende, Limhamn/Bunkeflo Stadsdel. Inom 
Fosie Stadsdel var det undersköterskor på Söderkullahemmet och 
Fosietorp/Lindängelund.

Skälet till att valet föll på studiecirkelformen 
var mina tidigare erfarenheter av att arbeta med 
utbildningar av personalgrupper. Att arbeta med 
frågor om sexualitet och samlevnad är en process 
som behöver tid och flera träffar med varierande 
innehåll. Studiecirkeln pågår under ganska lång tid, 
det finns tid mellan tillfällena för reflektion både 
som enskild individ men även tillsammans inom 
arbetsgruppen. Erfarenheten är att det oftast finns 
en ovana inom personalgruppen att både närma sig 
ämnet som sådant, och att avsätta tid för djupare 
samtal. Vid mina första kontakter med de olika 
berörda inom vård- och omsorgsarbetet framkom 
just denna ovana, men samtidigt ett behov av 

nödvändigheten att få fördjupad kunskap och metoder hur de på 
bästa sätt ska kunna möta de äldres frågor och behov. 

Ett annat skäl som bidrog var önskan från sektionscheferna att 
utbildningen skulle kunna bidra till något konkret och bestän-

Erfarenheten 
är att det oftast 
finns en ovana 
inom personal-
gruppen att 
både närma 
sig ämnet som 
sådant, och  
att avsätta  
tid för djupare 
samtal.
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digt. Studiecirkelformen erbjuder den möjligheten genom flera 
träffar som innehåller inslag av fakta, diskussioner och med en 
egen arbetsuppgift på slutet i form av en handlingsplan som skulle 
kunna motsvara önskemålet om det konkreta och beständiga.

Upplägg och innehåll
Upplägget för studiecirkeln var att vi träffades vid fem tillfällen, 
två timmar per tillfälle och med två veckors mellanrum. Vi hade 
tillgång till ett eget rum vilket var en stor fördel för att skapa en 
trygghet för gruppen. En annan fördel som gav trygghet var att 
det var samma personer som deltog hela tiden. Detta skapade 
tillit och möjlighet till fördjupade samtal, eftersom det inte 
behövdes någon återgivning från föregående gång, utan samtalet 
fortsatte där det avslutades.

Innehållet i de olika utbildningsträffarna var följande:
Inventering av personalens behov genom skriftlig enkät 1. 
och muntligen av deras personliga funderingar. Samtal 
kring definitioner av sexualitet i allmänhet (WHO) 
samt äldre i synnerhet.
Sexuella script/samhällssyn. RFSUs frågelåda 65+  2. 
och yrkesrollens betydelse och funktion (grupparbete).
Egna erfarenheter ur arbetslivet (vad hände – vad  3. 
kändes – vad gjordes/gjordes inte) – grupparbete.  
HBT-diskussioner.
Medicinska förutsättningar/påverkan av åldrande  4. 
och sexualitet inkl. sexualtekniska hjälpmedel (Ingrid 
Karlsson, barnmorska).
PLISSIT-modellen. Hur arbetar man vidare inom 5. 
arbetsplatsen/arbetsgruppen? Handlingsplan för fortsatt 
arbete. Avslutande muntlig utvärdering och enkät.



Sid 30 Kapitel x. xxx

Genomförande
Inledningsvis fick personalen möjlighet till att lufta sina  
respektive tankar och funderingar kring ämnet äldre och  
sexualitet. De fick slutföra meningar som påbörjades med:

Äldre och sexualitet är … –
Jag vill kunna … –
Jag tycker att … –

Följande är exempel på tankar och funderingar som kom fram:

Äldre och sexualitet är: tabubelagt, 
normalt, ömhet, närhet, omtanke, förläng-
ning av ungdomen, behov, män, svår fråga, 
puss o kram, skämt

Jag vill kunna: förmedla, förstå, bemöta, 
informera, lyssna, prata, sätta gränser, 
hantera, öka toleransen, möta anhöriga, se 
det som normalt

Jag tycker att: det är naturligt, enighet i 
personalgruppens hanterande är viktigt, 
jag vill få hjälp, kunskap är viktigt, kunna 
lyssna och samtala är viktigt

Dessa tankar och funderingar kom att följa med under våra 
träffar eftersom de så tydligt visade på både självklarheter som 
svårigheter med ämnet, men samtidigt ett stort intresse att 
erhålla kunskap för att kunna arbeta utifrån den grundideologi 
som finns att ”Sätta brukaren i centrum”. Som ett led i att visa 
på bredden av sexualitetens betydelse, gjorde jag en associations-
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övning för att definiera vad sexualitet kan vara. Poängen här är 
att komma bort från den stereotypa bilden av sex som enbart 
samlag – och om tanken är att detta ändå är uteslutet för äldre, 
skulle det inte finnas så mycket mer kvar att uppleva. Det visade 
sig på de olika vårdboendena att ingen diskussion var den andra 
lik, och det står klart att alla yrkesverksamma också är unika 
individer, i likhet med sina brukare. Därmed är sexualsynen lika 
mångfacetterad som våra olika bakgrunder, men synen på sexu-
alitet präglas också av faktorer som förväntningar hos enskilda 
yrkesverksamma, på skillnader i professionernas fokus eller 
intressen och på omedvetna faktorer. En diskussion om sexualitet 
ur ett brett perspektiv utgör ett avstamp och går som en röd tråd 
genom alla fortsatta samtal om sexualitet i relation till profes-
sionen i allmänhet och brukarna i synnerhet. 

Exempel på ord som framkom i denna övning kring  
sexualitet och äldre var: närhet, kärlek, naturligt, tabu, lust, 
privat, funktion, relation, olust, genant, empati och respekt.

I anslutning till personalens definitioner presenterades  
WHOs definition som visar att sexualiteten är en: 

”integrerad del av varje människas 
personlighet ( ), ett grundbehov och en 
aspekt av att vara mänsklig, som inte  
kan särskiljas från andra livsaspekter”. 
Sexualiteten jämställs i denna definition 
inte med samlag, förmåga till orgasm 
eller summan av människans erotiska liv. 
Samtidigt som ”dessa kan men behöver 
inte vara en del av vår sexualitet” är den 
allmänmänskliga sexualiteten avgjort mer 
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än så. Sexualiteten ”finns i energin som 
driver oss att söka kärlek, kontakt, värme 
och närhet; den uttrycks i vårt sätt att 
känna och väcka känslor samt hur vi rör 
vid andra och själva tar emot beröring. 
Sexualiteten påverkar tankar, känslor, 
handlingar och gensvar och därigenom  
vår psykiska och fysiska hälsa.” 

Generellt kan sägas att innehållet i studiecirkeln varvades av 
teorier inom det sexologiska området och exempel på erfaren-
heter som personalen hade i sin vardag och de erfarenheter  
jag har bland annat av frågeställningar från personer över 65.  
I texten ovan nämns sexualsyn som en faktor som kan påverka 
hur vi både som enskilda och professionella förhåller oss och 
bemöter människor i deras sexualitet. Denna sexualsyn kan också 
benämnas som ett sexuellt script som förklarar att sexualiteten 
kan sägas vara starkt påverkad av sådant en människa lär sig av 
sin omgivning, en socialisering där viktiga personer belönar eller 
bestraffar önskvärda respektive mindre önskvärda handlingar eller 
känslor. Simon & Gagnon (1999) benämner det som vi alla lärt 
in för ett sexuellt script, eller ett manuskript, som reglerar indi-
videns sexuella uttryckssätt. Här besvaras frågorna när, var, hur, 
med vem och varför en människa har sex.

Utifrån denna tanke om sexuella script fortsatte samtalen hur 
detta kunde överföras på den äldre personens egen syn på sin 
sexualitet och personalens bemötande av sexuella uttryck från 
äldre personer i allmänhet och deras brukare i synnerhet.

Exempel på frågor som kan vara aktuella från äldre redogjorde 
jag för genom att presentera några från RFSUs frågelåda (vilka 
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också finns i ett tidigare kapitel). Vid tredje tillfället arbetade 
personalen med sina egna yrkeserfarenheter via tydliga frågor 
som: vad hände – vad kändes – vad gjordes eller gjordes inte?

 Detta blev ett mycket populärt inslag i studiecirkeln – det 
kom nära deras vardag, blev konkret och tydligt och kom därför 
att motsvara de önskemål personalen hade från början, att få 
hjälp att både hantera och bemöta händelser och/eller frågor  
kring sexualitet, intimitet och närhet från sina brukare. I sam- 
 band med detta togs även erfarenheten att möta HBT-personer 
upp. Både personal och chefer hade gett uttryck för att de fram -
över skulle komma att möta fler öppna HBT-personer och att 
detta innebar ett behov av ökad kunskap i ämnet. Det visade sig 
att det i nuläget inte fanns kännedom om brukare inom gruppen 
HBT-personer, men att dessa givetvis fanns men av olika skäl 
valde att dölja detta. Det som personalen ansåg var viktigt var 
ett likabehandlande i sitt bemötande, oavsett sexuell läggning. I 
David Kärvemos uppsats ”HBT och åldrande” framkom att det 
är värdefullt att veta vem som är brukarens närmsta anhörig och 
därmed personen som ska ha beslutanderätt om något händer. 
Den kunskapen blev en god vägledning att vid det ankomst-
samtal som sker ställa frågan om närmst anhörig för att få en så 
bra bild av personens livssituation som möjligt.

Följande är exempel på deras erfarenheter:
Fysisk närhet och kommentarer om personalens kroppar•	
Önskemål om tvätt efter genomfört samlag på boendet•	
Stånd vid ”nedre toalett”•	
Brukare som haft ett brottsligt sexuellt beteende •	
Brukare som blir förälskade i personal•	
Tvångsmässig onani•	
Sexuella närmande av personal•	
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Dessa erfarenheter skapade samtal och handledningsmöjligheter 
kring frågor om bemötande, att sätta gränser, behov av informa-
tion och kunskap om sina brukare, kunskap kring sexualitet som 
fenomen, sexuella uttryck och vart de som personal kan vända  
sig när det är frågor som de inte själv kan eller ska hantera.

För att visa på vad personal kan göra introducerades en modell 
som kallas PLISSIT, framtagen av Annon (1976) som på ett 
tydligt sätt visar de olika nivåerna som kan finnas i ett behand-
lingsarbete. PLISSIT kan kort beskrivas som nivåerna tillåtelse att 
tala om sexualitet – begränsad information – specifika råd – terapi. 
Som personal kan man befinna sig på olika nivåer och PLISSIT-
modellen kan visa på användbarheten att det är tillåtet att tala 
om sexualitet. Exempel på detta är att ha tillgängliga broschyrer, 

Tillåtelse att tala om sexualitet
”permission”

Direkt behandling
”specific suggestion”

Information om sexualitet
”limited information”

Fördjupad terapi
”intensive therapy”

Fritt efter Annon (1976)
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litteratur eller bilder som tar upp ämnet. Det kan även visas 
genom att personalen kan bekräfta att relationer, sexualitet, 
närhet eller intimitet är naturliga behov och känslor och en del 
av personens liv. Även att delge både brukare och anhörig att om 
det finns frågor kan personalen beroende av karaktär också ge 
begränsad information. När det kommer till de övriga nivåerna 
med specifika råd respektive terapi kan personalen hänvisa vidare 
till till exempel läkare, urolog/gynekolog eller – om det behövs  
– sexologisk rådgivning.

En annan värdefull kunskap vad gäller förhållningssätt och 
bemötande av sexuella frågor är att fundera över vad jag  
brukar benämna som de 3 P:na, nämligen privat – personlig – 
professionell.

P = privat där vi samtliga befinner oss. Vi förhåller oss på 
olika sätt till vår egen privata sexualitet där kunskap, sexualsyn 
och erfarenhet utgör den referensram som är grunden till 
hur vi agerar och reagerar. Detta är fullkomligt förståeligt i 
allmänhet men utgör en klar begränsning i det professionella 

PPP
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arbetet, kring sexualitet i synnerhet där det är nödvändigt att 
lyfta bort sitt ”privata jag”.

p = personlig kan betraktas som det sätt vi verbalt uttrycker 
oss i samtal och möten och blir vårt sätt att hantera frågor 
kring sexualitet. Eftersom personligheterna är olika kan sättet 
vi närmar oss eller pratar om sexualitet också bli olika. Det kan 
handla om svårigheter att benämna vissa ord och aktiviteter. Det 
kan innebära att man gör tydliga markeringar i vad man anser är 
rätt och riktigt i frågan eller exempelvis via skämt och avstånds-
taganden. Men det kan också ske med en tillåtande attityd, 
inbjudan och i att det självklart ska gå att tala om sexualitet.

p = professionell blir i förlängningen av det senare att 
med självklarhet, kunskap och trovärdighet visa att personen 
möter personal som kan frågor kring sexualitet. Ett professio-
nellt förhållningssätt innebär att ha arbetat med sig själv, sin 
egen sexualitet, sitt synsätt, ha tillägnat sig kunskap och därför 
förmedla att ”jag kan lyssna på dig och möta dina behov”.

Att utgå från de 3 P:na som tankemodell kring sitt förhåll-
ningssätt och bemötande utgjorde spännande diskussioner 
med personalen eftersom de kom att reflektera över sitt sätt att 
arbeta. De kom att granska sig själva som enskilda personer och 
kunde både bli bekräftade i sitt sätt att vara och få stöd i hur de 
framöver kunde bli säkrare i sin profession genom att känna igen 
de olika nivåerna de kan befinna sig på vid olika situationer.

Under temat Medicinska förutsättningar vid åldrande och 
sexualitet deltog tillsammans med mig också Ingrid Karlsson, 
barnmorska, som i sitt arbete även möter kvinnor i ålder 65+. 
Detta är kvinnor som väljer att komma eftersom den sedvan-
liga kallelsen för gynekologiska undersökningar upphör vid 60 
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år, vilket får en att fundera på hur synen är på äldre kvinnors 
möjlighet och förutsättning för sexuella aktiviteter. Det budskap 
som Ingrid Karlsson förmedlade var dels att lusten till sexuella 
känslor och sexuell aktivitet inte behöver avta vid stigande ålder, 
dels att det är viktigt att ha kunskap om vilka hjälpmedel som 
existerar om det finns medicinska hinder för att, när lusten finns, 
kunna utöva sexuell aktivitet.  
Även om det är kvinnor som Ingrid Karlsson möter, har vi båda 
två erfarenheter av mäns fysiska och medicinska bekymmer, 
vilket innebar att vi även pratade om dessa och visade på sexual-
tekniska hjälpmedel för både kvinnor och män.

Den avslutande träffen innehöll uppgiften hur personalen 
framöver ska kunna arbeta med temat äldre och sexualitet på sin 
arbetsplats. Arbetsuppgiften blev att tillsammans skapa något 
beständigt gärna i form av en handlingsplan eller annan strategi 
som innebar att de i sitt dagliga arbete både uppmärksammade 
och inkluderade detta för sina brukare. Resultatet på arbetsupp-
giften utmynnande i en del kreativa förslag:

Att vid det ankomstsamtal som sker även lyfta in frågan kring •	
sexualitet för att få en helhetsbild av brukarens livssituation
Att ha broschyrer och information tillgängligt både till anhöriga •	
och brukare
Att göra studiebesök för att få inspiration hur andra arbetar,  •	
till exempel Lottehemmet, Köpenhamn
Att ha fortsatta diskussioner inom personalgruppen kring ett •	
professionellt förhållningssätt och bemötande
På Mathildenborgs vårdboende skapades även förslag till •	
välkomstbroschyr som skulle innehålla ett eget litet avsnitt 
med rubriken ”Det finns många sätt att visa känslor”
Det framkom också behov och intresse av att ta del av mera •	
kunskap kring sexualitet i allmänhet men framförallt kring 
HBTfrågor
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I samband med det avslutande tillfället fick personalen  
möjlighet att muntligt ge sina spontana omdömen kring  
både studiecirkelformen och innehållet. Följande är exempel  
på vad som framkom:

lärt sig mycket – hade andra tankar 
kring innehåll än vad det blev – lätt att 
enbart sexualisera temat (tänka samlag/
sexuella aktiviteter). Studiecirkelformen 
bidrog till en betydligt öppnare och gladare 
atmosfär mellan personal, men också en 
större uppmärksamhet på vad man säger 
eller hur man beter sig och bemöter sina 
brukare. 

En tankeväckande insikt var de tre 
P:na, att förstå skillnaden mellan det 
privata-personliga-professionella 
förhållningssättet. 

En annan synpunkt var att ämnet 
sexualitet inte skulle initieras från 
personal, utan om det alls skulle komma 
fram blev det på brukarens initiativ. 
några ansåg att mötas vid fem tillfällen 
var för mycket och de uppfattade att de 
hade ”rätt” bemötande och behövde inte 
ytterligare kunskap kring detta.
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65+
Ambitionen med projektet var att få kontakt med målgruppen, 
äldre än 65 för att erhålla kunskap om de tankar och funde-
ringar kring sexualitet som kan finnas. Men även kännedom 
om äldres önskan om bemötande vid ett eventuellt vårdboende. 
Som tidigare omnämnts i rapporten finns det inom Malmö stad 
social verksamhet, Träffpunkten, där äldre deltar 
i olika arrangemang. I samråd med ansvariga 
för Träffpunkten inom Husie stadsdel, blev jag 
inbjuden att vid ett Öppet hus-arrangemang ”låna” 
lite av deras tid för att presentera projektet och ta 
tillfället i akt att bjuda in till enskilda samtal eller 
gruppsamtal för att ta del tankar och funderingar 
på temat – Äldre och sexualitet. I den inbjudan 
som gick ut till samtliga äldre inom stadsdelen 
fanns därför information om RFSUs deltagande 
och om projektet. Programpunkten hette ”RFSU informerar om 
projektet Äldre och sexualitet”.

Detta blev dock inte det möte och den möjlighet som det 
var tänkt. Det visade sig att till detta Öppna hus som vanligtvis 
besöks av cirka ett 50-tal äldre, kom enbart 15 personer.  
Förutom den tid som var avsatt för min medverkan, ca 15 
minuter, skulle också en trubadur delta med sång och musik. 
Frånvaron av deltagare väckte många tankar hos arrangörerna,  
de som deltog, trubaduren och givetvis hos mig själv. Den tolkning 
och förklaring som låg närmst till hands var att rubriken och 
temat äldre och sexualitet kanske ”skrämde bort” eller inte var så 
lockade att de äldre valde att komma.

De äldre som deltog kunde även berätta att de hade hört av 
andra som vanligtvis deltog på träffarna att de gav uttryck för sin 
skepsis genom kommentarer som: detta är vi för gamla för, jag 
lever ju ensam och jag/vi behöver ingen sexualupplysning.

Detta är vi  
för gamla för, 
jag lever ju 
ensam och  
jag/vi behöver  
ingen sexual
upplysning.
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Responsen från de närvarande äldre blev dock positiv. De 
ansåg att ämnet var viktigt att prata om, men svårt. De erkände 
att ordet sexualitet väcker känslor och fantasier kring dess 
innehåll och därmed också osäkerhet. De medgav att det fanns 
en ovana att öppet samtala om sexualitet som betraktas som 
privat och att de var fostrade i en anda att sexualitet var omgärdat 
av tystnad och tabu. Samtidigt var de nyfikna på vad informa-
tionen skulle innebära och ville veta mera, men givetvis också 
lockade av den erkänt duktiga trubaduren som skulle underhålla 
och maten som serverades. Dock ville inte någon av de närva-
rande fortsatt delta, vare sig individuellt eller i grupp i projektet.

Nästa arrangemang som Husie stadsdel hade 
var en Äldredag där ett flertal olika organisationer 
var representerade med sina verksamheter. Det 
innebar bokbord, föreläsningar och underhållning. 
Detta arrangemang lockade mängder av besökare 
och intresset var stort från de äldre. RFSU hade 
ett bokbord där det fanns informationsmaterial 
kring projektet, som riktade sig till både äldre, till 
personal samt andra utställare som kunde tänkas 
vara intresserade. På bokbordet fanns litteratur av 
olika slag, faktaböcker, broschyrer, skönlitteratur på 
ämnet äldre och sexualitet, Trust in Lust (RFSU) 

– material om sexualtekniska hjälpmedel, samt en skål med gelé-
hjärtan. Det som lockade mest till bokbordet var de sistnämnda 
geléhjärtanen och de som valde att stanna för att även ta del av 
materialet var nästan uteslutande män. Männen gav uttryck för 
att det var spännande att ta del av både faktaskrifter, skönlitte-
ratur samt information om sexualtekniska hjälpmedel och ville 
gärna ge sina synpunkter kring sexualitet i största allmänhet. 
Däremot fanns inget intresse för att prata mera fördjupat. 

Responsen  
från de 
närvarande 
äldre blev  
dock positiv.  
de ansåg att 
ämnet var 
viktigt att prata 
om, men svårt.
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Svårigheten att möta och samtala med målgruppen över  
65 motsvarar till viss del den tanke jag hade från början – att  
sexualitet när det gäller äldre är omgärdat av svårigheter, tystnad, 
osäkerhet och uppfattas som ett tabu och därför inte går att för- 
djupa sig i. 

 
En reflektion värd att nämna som faktiskt blev lite komisk  
i sammanhanget var att underhållningen som bjöds via  
trubadur och underhållare under båda arrangemangen  
hade inslag i både skämt och musik av sexuell art, där  
åhörarna glatt både skämtade och sjöng med. Det finns  
möjligheter att närma sig sexualitet, men vägen dit ska  
kanske gå via andra dörrar.
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aVSlUTandE  
dISKUSSIon
Det finns hos oss alla en tanke att se sexualitet som något 
naturligt och givet, något vi ska ha tillgång till och ha glädje 
av. Livet kan delas in i olika faser eller olika åldrar, som barn – 
ungdom – vuxen/medelålders och äldre. Olika åldrar har sina 
olika behov när det gäller både information, upplysning och 
rådgivning. Av tradition är vi/samhället/professionella bättre 
rustade att möta ungdomar och till viss del vuxna/medelål-
ders än den fjärde ålder – ålderdomen – som är den livsfas där 
forskning visar att vi ännu inte har hittat ett bra förhållnings-
sätt att informera, ge råd samt förstå och bemöta. Det finns en 
allmän respekt för ålder och mognad och en önskan att nu kan 
personer på ålderns höst luta sig tillbaka. Förhoppningsvis friska 
och alerta ha möjlighet att njuta av frihet från åtagande och 
leva ett behagligt liv. Att i detta förhoppningsvis behagliga liv 
även inkludera lust, närhet eller sexualitet talar vi inte så öppet 
om. Hur detta synsätt blir tydligt hos den äldre personens egna 
”åldrande” barn visar även Birgit Johansen i sin bok ”Kärlek 
har ingen ålder”. Det kan vara främmande och skrämmande att 
i förälderns liv se närhet, intimitet och sexualitet med sin livs-
partner eller med en ny partner. 

I mitt arbete har jag mött åldrande personer som har gett mig 
sina berättelser, tankar och frågor kring hur de ska förhålla sig till 
sitt liv vad gäller relationer och sexualitet. Dessa berättelser var 
grunden till mitt intresse att mera fördjupat få kunskap om äldre 
och sexualitet. 

Ålderdom kan också innebära ett vård- och hjälpbehov som 
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personalgrupper på olika sätt ska tillgodose. Det kan vara allt från 
behov att tala om relationen till sin partner, till en ny partner till 
hjälp att möjligöra sin sexualitet, medicinskt eller 
via sexualtekniska hjälpmedel. 

I arbetet med projektet har jag tagit del av litte-
ratur, uppsatser och forskning som finns i ämnet. 
Jag har mött personal och mött äldre. Detta till-
sammans med tidigare erfarenheter har gett mig 
en del tankar på äldre och sexualitet. Ordet tabu 
nämns gärna i samband med äldre och sexualitet.   
I detta sammanhang väljer jag att tolka bety-
delsen av ordet tabu som att beskriva känslor och 
händelser som är förknippade med skam och därför omges av 
tystnad. Tystnad stämmer också in med vad både personal och 
äldre själva beskriver existerar kring äldre och sexualitet. 

Vad blev då resultatet av detta projekt? Jag skulle vilja säga att jag 
har både goda och mindre goda erfarenheter. De goda erfarenhe-
terna är att sexualitet är ett ämne som intresserar och inbjuder till 
diskussioner. Jag mötte från första stund tjänstemän från Malmö 
stad med ett stort intresse och gensvar när jag beskrev min 
tanke och lämnade projektidé. På kommunfullmäktige, där det 
slutgiltiga beslutet togs, fick projektet support av politiker som 
bidrog med ekonomisk finansiering och stöd. På nästa nivå, med 
enhets- och sektionschefer, fortsatte diskussionerna och möjlig-
gjorde att studiecirklarna startades och genomfördes. Samtidigt 
som det positiva gensvaret gavs, blev det uttalat att ämnet är 
svårt, inget som i vardagslag arbetades med, men som med tanke 
på framtiden, med den stora gruppen 40-talister och sannolikt 
fler öppet HBT-personer är angeläget att i någon mening hitta 
metoder för. 

de goda 
erfarenheterna 
är att sexualitet 
är ett ämne 
som intresserar 
och inbjuder  
till diskussioner.
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Erfarenheten av arbetet med studiecirklarna var att det fanns 
både stort intresse och viss motvilja till att delta. I de studiecirklar 
där personal själv meddelat sitt intresse att delta var intresset och 
viljan betydligt större än där personal snarare blivit ”tillsagda” 
att delta. Det betydde inte att personerna därmed var ointres-
serade av ämnet sexualitet, utan snarare att de hade svårt att se 

betydelsen av att arbeta med frågan på sin arbets-
plats eller att vara de som hade ansvar för att ta upp 
frågan med brukarna. Detta gav mig funderingar 
kring värdet av att chefer förankrar vårdideologier 
och vård innehåll hos personal oavsett profession, 
under sköterskor eller sjuksköterskor. 

Tanken och förväntan som fanns att det av 
studiecirklarna skulle skapas något beständigt och 
att detta faktiskt resulterade i förslaget att i den 
välkomstbroschyr som skulle tryckas inkludera ett 
eget avsnitt med rubriken ”Det finns många sätt att 
visa känslor” blev en bonus som var inspirerande 
att ge som tips till andra. En annan bonus var att 
personalen kunde vittna om att studiecirklarnas 
möjlighet till samtal och reflektion förändrade och 

förbättrade förhållandet i arbetsgruppen. De blev mera öppna, 
närvarande och glada tillsammans.

De mindre goda erfarenheterna och samtidigt något jag av 
erfarenhet borde kunnat förutse, var svårigheten att nå de äldre 
själva. Uppfattningen att ämnet är tabu och rädslan att bli 
personlig och utelämnande bidrog till att projektet mottogs med 
tveksamhet och visst motstånd av de äldre. Samtidigt så vittnade 
reaktioner om att det fanns en glädje, en nyfikenhet och ett 
intresse av ämnet sexualitet, fast mest då detta presenterades med 
sång, musik och skämt.

Uppfattningen 
om att ämnet 
är tabu och 
rädslan att bli 
personlig och 
utelämnande 
bidrog till att 
projektet av de 
äldre mottogs 
med tveksam-
het och visst 
motstånd.
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Sammanfattningsvis har det varit ett 
intressant år, en början att närma sig 
ett ämne – Äldre och sexualitet – som 
det inte finns så mycket erfarenhet av. 
Även om projekttiden är slut, har RFSU 
inte för avsikt att släppa frågan utan 
arbetar vidare med förhoppning att andra 
kommuner ska vara intresserade av att 
söka de ekonomiska bidrag som finns 
hos Socialstyrelsen eller på andra sätt 
möjliggöra RFSUs ideologi: Frihet att välja 
– vara - njuta, även om man är 65+.
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