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Syftet med litteraturstudien var att sammanställa vetenskaplig kunskap om äldres 
behov av sexualitet, för att kunskapen sedan ska kunna användas av sjuksköters-
kan i omvårdnadsarbetet. Frågeställningarna som ska besvaras är: I vilken omfatt-
ning har äldre behov av att uppleva sexualitet? I vilken utsträckning har äldre 
möjlighet att utöva sin sexualitet? I vilken grad respekterar och förstår vårdperso-
nal äldres behov av sexualitet? Hur kan vårdpersonal stödja äldre i deras sexuali-
tet? Metoden som användes för att besvara frågeställningarna var analys och tolk-
ning av tio vetenskapliga artiklar. Resultatet som redovisas under tio kategorier 
visar att äldre har behov av sexualitet. Ensamhet, brist på avskildhet samt kunskap 
och attityder är faktorer som påverkar äldres möjlighet att uttrycka sin sexualitet. 
Slutsatsen är att äldre har olika behov av att uttrycka sin sexualitet och att det 
finns olika sätt att uttrycka den på, även att det finns ett behov av ökad kunskap 
och attitydförändringar bland vårdpersonal. 
 
Nyckelord: behov, livskvalitet, omvårdnad, sexualitet, äldre 
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Blomqvist, P & Efverlund, Å. Sexuality among elderly. A literature review that 
illuminates the need of sexuality among elderly. Examination paper, 10 Credit 
Points. Nursing Programme. Malmö University: Health and Society, Department 
of Nursing, 2004. 
 
The aim of this literature review was to put together scientific knowledge about 
the need of sexuality among elderly people, so that the nurse in the future can use 
this knowledge in nursing. The research questions that will be answered are: In 
what extent do elderly people have the need to experience sexuality? In what ex-
tent do elderly people have the possibility to practice their sexuality? In what de-
gree do the nursing staff respect and understand elderly people’s need of sexual-
ity? How can nursing staff support elderly people in their sexuality? The method 
used to answer the research questions was analysis and interpretation of ten scien-
tific articles. The results, which are presented within ten categories, shows that 
elderly people have a need of sexuality. Loneliness, lack of privacy and knowl-
edge and attitudes are factors that affect elderly people’s possibility to express 
their sexuality. The conclusion is that the need of expressing sexuality differs be-
tween elderly people and that there are different ways to express it, and that there 
is a need of knowledge and changes in attitude among nursing staff.  
 
Keywords: elderly people, need, nursing, quality of live, sexuality 
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INLEDNING 
 
Under tidigare arbete inom äldrevården och under den kliniska utbildningen till 
sjuksköterska har författarnas uppfattning varit att det inte talas väl om äldres sex-
ualitet. De äldre som försöker uttrycka sin sexualitet benämns ofta av personalen 
som snuskiga. Även under utbildningen har ämnet saknats. Att påtala äldres be-
hov av sexualitet anser författarna viktigt då antalet äldre i samhället ökar. Fram-
tidens äldre kommer sannolikt att ha en annan syn på sin sexualitet, mycket bero-
ende på att de redan under uppväxttiden varit vana vid en mer öppen syn på sexu-
aliteten. Sexualiteten är viktig redan i unga år och då är den accepterad. Att sexua-
litetens betydelse skulle vara beroende av åldern verkar inte troligt men att den 
inte är lika accepterad i hög ålder är högst märkbart. 
 

BAKGRUND 
 
Genom åren förändras kroppen, både fysiskt och psykiskt, men behovet av sexua-
litet försvinner inte vid en viss ålder (William-Olsson, 1984).  
Sexualiteten kopplas sällan till äldre, men när den gör det uppfattas den ofta som 
ful, inte så vacker som hos unga människor (Johansen, 1999). Vi föds med sexua-
liteten inom oss och den är lika naturlig för oss som att äta och dricka. Den är med 
oss tills vi dör och behovet för den kan uttryckas på olika sätt genom livet (Olsen-
Hellberg m fl, 1992). Enligt Dehlin m fl (2000) är ett tillfredsställande sexualliv 
en positiv indikator för ett långt liv. Att kunna ge och ta emot kärlek är högst in-
dividuellt och hör inte till någon åldersgrupp (Ottar – boktidningen, 1988). Det är 
kopplat till självbild och självförtroende samt omgivningens attityder till sexuali-
tet under uppväxten (a a). Smebye Lislerud och Karoliussen (1985) skriver om 
hur personalen ska förhålla sig till sexualitet hos äldre. Det är viktigt för persona-
len att hålla en öppen diskussion om ämnet. Både för personalen och de äldre är 
det viktigt att sätta gränser, då signalerar man både självrespekt och respekt för 
den andre. Vårdpersonalen kan även bidra till att äldre får känna sig attraktiva och 
att män och kvinnor får kontakt men varandra (a a). 
 
Enligt Kessel (2001) är sexualitet på äldreboenden ett tabubelagt ämne. Studier 
gjorda på äldre angående deras känslor och tankar kring sexualitet är ett relativt 
outforskat område (Mattiasson & Hemberg, 1998). De få studier som gjorts be-
kräftar att det sexuella behovet kvarstår (a a). 
 
I en nyligen publicerad studie menar Wallace (2003) att sexualitet kan innebära 
samlag men även intima samtal och att vara nära varandra. Män vill oftare ha 
samlag än kvinnor, som istället föredrar att höra kärleksfulla ord (a a). 
Människans sexuella behov kvarstår genom hela livet (Mattiasson & Hemberg, 
1998). När vi åldras minskar den sexuella aktiviteten och det sexuella behovet 
uttrycks mer genom beröring, smekningar, kramar och värme. Oberoende av indi-
videns hälsa, finns alltid behovet att finna uttryck för sexualiteten. Att känna när-
het och tillhörighet med en annan människa är viktigt (a a).  
Sexualiteten har fysiologiska sidor som kan knytas till de fysiologiska behoven, 
men den är även nära förknippad med behovet av trygghet, kärlek och tillhörighet 
(Kristoffersen, 1998). Att leva ut sin sexualitet kan även betraktas som att förverk-
liga sin mänskliga potential (a a). 
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Fysiologiska förändringar hos den åldrande kvinnan 
För de flesta kvinnor inträffar menopausen i genomsnitt vid 50 års ålder. Då slutar 
äggstockarna att fungera som endokrina organ. Följden blir att produktionen av 
hormoner, framförallt progesteron och östrogener upphör samt att menstruatio-
nerna uteblir (Faxelid m fl, 2001). Minskning av cirkulerande östrogen resulterar i 
en förtunning av det vaginala epitelet, de yttre blygdläpparna, och den subkutana 
vävnaden i venusberget. Vagina förkortas och förlorar en del av sin elasticitet 
(Wallace, 2003). Vanliga besvär som orsakas av östrogenbrist är sveda, klåda och 
torrhet i vagina samt urinträngningar från urinvägarna. Bristen på östrogen gör 
slemhinnorna torra och atrofiska. Dessa besvär är vanligast i 60-65 års ålder och 
kan ge upphov till problem med att utföra samlag samt smärta (Faxelid, m fl 
2001). Den normalt sura och skyddande miljön förändras och infektionsrisken 
ökar (Grimby & Grimby, 2001).  
 
Fysiologiska förändringar hos den åldrande mannen 
Hos mannen förändras testiklarna och testosteronproduktionen minskar (Grimby 
& Grimby, 2001). Den manliga menopausen inträffar vanligtvis mellan åldrarna 
46 och 52 och karaktäriseras av en gradvis minskning av testosteronproduktionen. 
Förändringen är inte patologisk och resulterar inte i sexuell dysfunktion men 
männen kan uppleva trötthet, förlust av muskelmassa, nedstämdhet och avtagande 
libido (Wallace, 2003). Minskningen av könshormoner hos båda könen resulterar i 
att det tar längre tid att uppnå sexuell upphetsning och det generella sexuella gen-
svaret. Männen behöver ofta längre tid för att uppnå erektion och utlösning. För 
att uppnå erektion krävs ofta en direkt stimulering av penis. De normala åldersför-
ändringarna kan ändra eller fördröja det sexuella gensvaret hos äldre individer, 
men sexuell dysfunktion ingår inte i den normala åldringsprocessen  (a a). 
 
Andra förändringar som kan påverka sexualiteten 
Enligt WHO´s definition av sexualitet, kan samlag vara en del av sexualiteten 
men är inte en förutsättning för den (Nationalencyklopedins Internettjänst, 2004). 
Det finns olika faktorer som kan påverka samlaget och som är vanligare i högre 
ålder (Kessel, 2001). Olika läkemedel kan påverka potensen och orsaka minskad 
libido. Sjukdomar kan leda till impotens, t ex diabetes. Även nedsatt rörlighet 
p g a smärtsam sjukdom eller förlamning efter exempelvis en stroke kan påverka 
sexualiteten (a a). Medicinska ingrepp av prostata och livmodern kan påverka 
samlaget samt materiella hinder som t ex en urinkateter. En ändrad kroppsuppfatt-
ning samt depressioner kan ha påverkan på sexlusten (Kessel, 2001). 
 
Hinder för sexuell tillfredsställelse för äldre på institution 
I en nyligen publicerad studie av Wallace (2003) visas att det finns flera hinder för 
äldre på institution att uppnå sexuell tillfredsställelse. Ett av de största hindren och 
det som har mest negativ inverkan är personalens olust att diskutera med de äldre 
om sexualitet. Personalen känner ofta en allmän olust inför och saknar erfarenhet 
och kunskap av att prata om sexualitet med äldre, vilket leder till att de nödvändi-
ga diskussionerna uteblir. För att personalen ska känna sig trygg med samtal om 
sexualitet krävs det att ämnet ingår i vårdutbildningarna (a a). Vårdaren borde få 
utbildning i hur man på ett öppet sätt kan prata om sex och sexualitet (Mattiasson 
& Hemberg, 1998). Även om sjuksköterskans arbete inte innebär att vara sexual-
upplysare så är det ofta denne som kommer närmast patienten i den dagliga vår-
den (a a ). 
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Ett andra hinder är de äldres okunskap och attityd till sin egen sexualitet, eftersom 
sexualitet var ett tabubelagt ämne som sällan diskuterades under deras uppväxt 
(Wallace, 2003). Många äldre lever efter gamla myter och enligt Wallace (2003) 
visar flera studier att okunskapen om sexualitet är stor bland dem. Denna okun-
skap kan uttrycka sig som blyghet, förlägenhet samt oro rörande sexualitet  
(a a). De äldre kan tolka normala åldersförändringar i kroppen som även har på-
verkan på könsorganen och sexualiteten som sjukdom. Det kan även finnas en stor 
förlägenhet att diskutera detta intima ämne med vårdpersonalen (Wallace, 2003). 
Många äldre växte upp med tystnad och dubbelmoral rörande sexualitet (Stuart- 
Hamilton, 1995).  
 
Det tredje och största hindret för äldre och speciellt för kvinnor är förlust av part-
nern. Vid en förlust av partner upphör många gånger den sexuella aktiviteten 
(Wallace, 2003). Kvinnor lever i genomsnitt längre än män, vilket innebär att det 
finns fler äldre kvinnor än män och många kvinnor upphör därför med samlag 
tidigare än män, då det gäller den heterosexuella kontakten (Kristoffersen, 1998). 
Dessutom hindrar ofta sociala tabun den kvarlevande partnern att söka nya sexuel-
la kontakter (Wallace, 2003). Äldre och sexualitet skildras ofta i massmedia som 
skämt och då som snuskgubbar och desperata personer (Stuart- Hamilton, 1995). 
De äldre som utmålas som sexiga ser yngre ut än vad de är, för att passa in i det 
allmänna intrycket att sex är förbehållet unga och vackra människor. Man kan 
därför påstå att äldre inte får något socialt stöd för sin sexualitet (a a). 
 
Bristen på privatliv och avskildhet är ytterligare ett hinder för äldre att uppnå sex-
uell tillfredställelse (Wallace, 2003). Även Kessel (2001) belyser bristen på pri-
vatliv som ett problem för de äldre som lever på äldreboende. 
 
Beröring 
Receptorerna för beröring och känsel ligger i huden. Därför vore det mycket för-
vånande om inte den allt tunnare och rynkigare huden hos äldre människor skulle 
medföra förändringar i känslighet inför beröring (Stuart- Hamilton, 1995). 
Äldre har betydligt högre beröringströskel och det krävs kraftigare stimulering av 
huden innan personen i fråga känner av den (a a).   
 
Beröring beskrivs ofta som den icke- verbala kommunikationen och anses av 
många som det bästa sättet att visa empati (Mattiasson & Hemberg, 1998). 
Beröring kan vara uppgiftsrelaterat eller icke uppgiftsrelaterat. Uppgiftsrelaterad 
beröring är t ex vid omläggning, blodtrycksmätning, duschande etc. Icke uppgifts-
relaterad beröring är den spontana beröringen t ex röra vid, hålla handen, smeka 
kinden eller hålla armen runt patienten (a a).  
 
Enligt Wallace (2003) har ett flertal tidigare studier visat att brist på beröring kan 
ge liknande upplevelser som vid malnutrition samt möjligtvis orsaka psykos. Det 
är högst troligt att äldre institutionaliserade upplever brist på beröring, då förlust 
av partner och vänner är vanligt. Otillfredsställda behov av intimitet kan till viss 
del bli tillgodosedda av vårdpersonalen som en enkel smekning över en hand, axel 
eller ansikte (a a). 
 
Beröring anses vara betydelsefull då det gäller en persons identitet och självför-
troende, men även för välbefinnandet (Mattiasson & Hemberg, 1998). 
Det är viktigt att vara uppmärksam på att beröring uppfattas olika av olika perso-
ner. Vissa uppfattar beröring som mjuk, tröstande och betydelsefull. Andra kan 
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uppfatta den som inkräktande, vilket kan bero på att den är främmande för perso-
nen (Mattiasson & Hemberg, 1998). 
 
Äldre på ett boende har beskrivet kraven för att beröring ska uppfattas positivt 
som följande: 
1. Beröringen ska vara lämplig för situationen 
2. Ingen närhet ska vara påtvingad, patienten bestämmer själv graden av närhet 
3. Ingen nedlåtande attityd ska uppfattas 
 
Om någon av dessa punkter inte följs kan beröringen uppfattas som negativ (a a). 
 
Sexuellt opassande beteende 
Wallace (2003) skriver att personal på äldreboende ofta bevittnar vad som kan 
uppfattas som opassande sexuellt beteende bland de äldre. Det kan t ex vara sexu-
ella tilltal till personalen, onani eller sexuellt umgänge med en annan boende i 
allmänna lokaler samt att blotta sig. Personalen upplever många gånger det svårt 
att hantera dessa situationer. Uppförandet förklaras av personalen som ett sätt för 
de äldre att söka uppmärksamhet. En annan orsak till det opassande beteendet är 
personalens uppfattning av det samt en brist på privatliv för de äldre. En öppen 
kommunikation mellan personal och de äldre är nödvändig i dessa situationer 
samt att de äldres privatliv respekteras och underlättas (Wallace, 2003). 
 
Vårdpersonalens attityd och bemötande av sexualitet 
Enligt Steinke (1997) har vårdpersonal liten förståelse för äldres sexualitet och 
betraktar ofta deras uttryck för den som opassande, istället för en naturlig del av 
de äldres vardag. Personalen kan reagera på sexuella uttryck med att separera män 
och kvinnor eller att helt ignorera beteendet. Det är vanligt att personalen inte 
upplever att sexualitet är en viktig del i livet hos äldre på äldreboende. Personalen 
känner sig illa till mods att diskutera sexualitet med de äldre för att de saknar ut-
bildning i ämnet. För att kunna samtala med de äldre om sexualitet krävs kunskap 
om det samt att personalen kan diskutera sexualitet sinsemellan, då det automa-
tiskt leder till reflektion över sin egen attityd till ämnet (a a). 
  
Sexualitet hos personer med demenssjukdom  
Behovet av sexualitet är lika stort hos de äldre med demenssjukdom som hos de 
övriga boendena, men denna grupp innebär många gånger en utmaning för vård-
personalen (Wallace, 2003). Det är viktigt att noggrant bedöma och dokumentera 
om den demenssjuke personens förmåga att fatta beslut rörande sexuella relatio-
ner, för att skydda densamma från att bli utnyttjad av en partner eller en annan 
boende. Samtidigt är det viktigt att låta den demenssjuke individen få utlopp för 
sin sexualitet t ex genom onani. Vårdpersonalens uppgift är då att värna om indi-
videns privatliv och säkerställa en lugn miljö för ändamålet (a a). 
 
Boendeformer när man blir äldre 
I rapporten Äldre – vård och omsorg år 2001 som Socialstyrelsen publicerat, re-
dovisas statistik över omfattningen av kommunala insatser till personer över 65 år. 
Nära 240 400 ålderspensionärer bodde i särskilda boendeformer eller var bevilja-
de hemtjänst i egen bostad 2001. Av detta antal var ca 74 procent 80 år och äldre. 
Jämfört med år 2000 hade antalet ålderspensionärer som bodde i särskilda boen-
deformer eller var beviljade hemtjänst i eget boende ökat med 1 200 personer 
(Socialstyrelsen, 2001a).  
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Enligt Grimby och Grimby (2001) kan äldreboende delas in i tre huvudområden, 
det vanliga boendet, seniorboendet och de särskilda boendeformerna. Det vanliga 
boendet innebär det egna hemmet. Seniorboendena kallas även t ex gemensamt 
boende samt boendegrupper. Boendet utvecklas där av de boende själva och det 
finns ofta gemensamhetsutrymmen. Med särskilda boendeformer menas ålder-
domshem, servicehus och sjukhem. De särskilda boendeformerna är något som 
måste utvecklas i framtiden, eftersom äldre kommer att ha brett skilda behov. Bo-
endeformerna måste kunna tillgodose dessa behov (a a). 

 
Definitioner 
Sexualitet definieras enligt WHO: 
"Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller 
såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara 
mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt 
med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är 
heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del 
av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som driver oss att 
söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och 
väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, 
handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa" (National-
encyklopedins Internettjänst, 2004). 
 
Äldre definieras som män och kvinnor fyllda 65 år och äldre i enlighet med Soci-
alstyrelsens definition av äldre (Socialstyrelsen, 2001b). 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet är att sammanställa vetenskaplig kunskap om äldres behov av sexualitet, för 
att sedan kunna använda kunskapen i omvårdnadsarbetet. 
 
Frågeställningarna är: 
 
I vilken omfattning har äldre behov av att uppleva sexualitet? 
 
I vilken utsträckning har äldre möjlighet att utöva sin sexualitet? 
 
I vilken grad respekterar och förstår vårdpersonal äldres behov av sexualitet? 
 
Hur kan vårdpersonal stödja äldre i deras sexualitet? 
 

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Som vetenskaplig referensram har Katie Erikssons begrepp ansa, leka och lära 
valts för att innebörden av dessa begrepp anses passande för ämnet. 
 
Omvårdnad bygger enligt Eriksson (1987) på ömsesidighet och är en interaktiv 
process. Erikssons omvårdnadsteoretiska struktur kategoriseras som en interak-
tionsteori, omvårdnad är att dela. Ansa, leka och lära förutsätter ett delande mel-
lan två människor, vilket innebär en slags ”medvaro och närvaro”(Rooke, 1991). 
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Begreppen tro, hopp och kärlek är enligt Eriksson (1987) grunden för att ansa, 
leka och lära. Någon form av tro är nödvändig för alla former av handling, men 
det behöver inte vara en religiös tro (Eriksson, 1987). 
Tro, hopp och kärlek utgör grunden för omvårdnad. De ger människan styrka och 
förmåga att ge omvårdnad. Tro, hopp och kärlek innebär en kraft som leder till 
hälsa (Rooke, 1991). 
 
Med detta menas: 
Tron är hälsans grundsubstans. 
Hoppet ger hälsan inriktning. 
Kärlek är hälsans form (a a ). 
 
Vårdandet är ett naturligt mänskligt beteendemönster. Vårdandet innefattar hela 
individen och har en hälsobefrämjande funktion (Eriksson, 1987). I dagens sam-
hälle utgör vårdandet essensen i ett flertal yrken, där ibland sjuksköterskorna. De 
olika vårdyrkesutövarna har dock kritiserats för att vara mera utövare av modern 
teknologi än vårdare (a a ). 
 
Ansa, leka och lära 
Här kommer innebörden av begreppen ansa, leka och lära att beskrivas.  
 
Ansa 
Innebär att genom kärlek till den andre, ombesörja kroppslig omvårdnad, ge mat 
och skydda kroppen (Rooke, 1991). Enligt Eriksson (1987) utgör ansningen den 
mest grundläggande formen av vårdandet, den kännetecknas av värme, närhet och 
beröring och är ett uttryck för vänskap. Syftet är att bidra till det kroppsliga väl-
behaget, den fulländade tillfredsställelsen och njutningen. I den kravlösa ansning-
en upplever människan att vara accepterad så som hon är. Beröringen är ett viktigt 
element, människor är i behov av att röra vid varandra. Att ansa kan t ex vara att 
hålla en hand, att krama någon och att borsta någons hår (a a). 
 
Leka 
Är ett viktigt inslag både i den naturliga och i den professionella vården, leken 
innebär glädje och har en central betydelse i omvårdnaden. Den som upplever 
tillit från omvärlden har mod att leka (Rooke, 1991). 
Det finns fem grundformer av lekandet: 

1. Leken som assimilation, 
för att en målinriktad informationsbearbetning ska kunna ske, anpassar 
människan informationen man får så att den motsvarar de egna aktuella 
kraven. I vården behövs denna form då konfliktfylld information ofta er-
hålles. 

2. Den lustbetonande leken, 
leken är ett uttryck för den överskottsenergi människan har, för glädje och 
livslust. Den ger utrymme för vila och rekreation. 

3. Den skapande leken, 
uttryck för människans krav på fritt skapande. Patienten får aktivt forma 
sin hälsa, öppna nya vägar till nya nivåer. Det kan ske antingen i tanken el-
ler som en skapande aktivitet. 

4. Leken som uttryck för önskningar, 
för en stund stänga ute den hårda verkligheten, vara den man vill vara, vila 
upp sig mellan prövningarna och få ny kraft att se andra möjligheter. 
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5. Leken som prövning och övning. 
I leken har individen själv alltid kontroll att tryggt kunna experimentera 
med olika handlingar, samt konsekvenserna av dessa. Leken som övning 
kan ge färdighet och erbjuda personen en reflektion över t ex sin hälsa 
(Eriksson, 1987). 

 
Lära 
Innebär förändring och utveckling och är en grunddimension i livet, det kan inne-
bära att handleda, uppmuntra och motivera. Att lära sig att vara, ibland som en del 
i en helhet, ibland kanske som en del, är en utveckling hos människan (Rooke, 
1991). Vårdarens uppgift kan i detta hänseende vara att hjälpa patienten återfå sitt 
oberoende genom att erbjuda kunskap (Eriksson, 1987). 
 

METOD 
 
Studien har utformats som en litteraturstudie där resultatet baseras på vetenskapli-
ga artiklar. 
 
Genomförande 
Fakta har sökts via Hälsa och Samhälles bibliotek, Malmö högskola, Malmö 
Stadsbibliotek, Internet och Malmö högskolas biblioteksdatabaser. Till bakgrun-
den har fakta hämtats från böcker, artiklar och Internet. Sökning efter vetenskap-
liga artiklar har gjorts genom sökmotorerna PubMed, EBSCO, Elsevier, Cinahl 
och Elin (se tabell 1).  
 
Tabell 1.    Resultat av databassökning relaterat till sökord och begränsningar.    

Antal träffar, lästa abstract samt granskade artiklar och slutligen artik-
lar använda i resultatet. 

 
Databas/Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Lästa 
abstracts 

Granskade 
artiklar 

Artiklar 
använda i 
resultatet 

PubMed 
040329  

1996 och framåt, engelska, människor 65+, 
endast artiklar med abstracts 

    

Sexuality  374 9 2 2 
Sexuality and elder*  39 11 6 2 
Sexuality in old age  26 10 1 1 
Attitudes towards 
sexuality 

 10 10 1 1 

Elsevier 
040331  

Sources: journals,  
subject: all sciences,  
 1996 och framåt, fulltext 

    

Sexuality and elder*  176 3 1 0 
Sexuality in old age  0    
EBSCO 
040331  

1996 och framåt, fulltext     

Sexuality and elder*  19 8 2 1 
Sexuality in old age  0    
Elin 
040401  

1996 och framåt, fulltext, all fields     

Sexuality and elder*  23 4 0  
Sexuality in old age  0    
Cinahl 
040401  

inga     

Sexuality  0    
Sexuality-in-old-age  233 29 2 0 
Intimacy and aged  231 10 3 3 
Totalt  1131 94 18 10 
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Artikelgranskning och analys 
Riktlinjer för bedömning av vetenskapliga artiklar vad avser titel, abstract, intro-
duktion, metod, resultat, diskussion och referenser har följts enligt Polit et al 
(2001) (se bilaga 1) vid granskningen av artiklar (se bilaga 2). 
 
Av de 18 artiklar som granskades var det åtta stycken som inte uppfyllde kraven 
för att vara vetenskapliga enligt Polit et al (2001). Fyra av dessa artiklar har där-
emot använts i bakgrunden eftersom de innehåller väsentlig information. I resulta-
tet redovisas tio vetenskapliga artiklar, av respektive artikel har en övergripande 
sammanfattning gjorts (se bilaga 3). 
 
Initialt var målet att i möjligaste mån utgå från kvalitativa studier, men då det 
fanns begränsat antal av bra kvalitativa artiklar bygger resultatet på både kvalita-
tiva och kvantitativa arbeten. 
 
Samtliga artiklar har författarna diskuterat med varandra vad beträffar relevans till 
ämnet.  
 
Vid analysen av resultatet från de utvalda vetenskapliga artiklarna har en induktiv 
metod använts för att få djupare förståelse och tydligare bild av ämnet. Resultatet i 
artiklarna har analyserats med inspiration av Burnards (1996) innehållstextanalys, 
detta analysarbete beskrivs nedan. 
 
Båda författarna till detta arbete läste artikelsammanfattningen med tyngdpunkt på 
resultatdelen och slutsatsen samt noterade ”memos”, begrepp i marginalen för att 
underlätta sorteringen av materialet. Utifrån de begrepp eller egenskaper i texten 
som noterats i marginalen grupperades de under kategorier, där egenskaperna av 
texten karakteriserar dessa.  
 
Varje författare kategoriserade texten var för sig, helt oberoende av varandra. 
Därefter ägde diskussion om essensen i materialet rum tills samstämmighet rådde. 
 
Bearbetning av resultatet skrevs i sammanhängande text. Beskrivande citat valdes, 
för att styrka trovärdigheten i textflödet. Till sist granskades användbarheten av 
Erikssons (1987) teori till resultatet. 
 
Alla resultat har översatts från engelska till svenska, däremot redovisas citaten på 
engelska. 
 
Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara publicerade tidigast år1996, 
beröra sexualitet samt äldre människor. 
 
Exklusionskriterier för artiklarna var olika sjukdomars påverkan på sexualiteten. 
 

RESULTAT 
 
Resultatet bygger på tio vetenskapliga artiklar och redovisas i kategorier. Vissa 
aspekter passade in under flera kategorier och har redovisats under dessa. Tio ka-
tegorier har hittats, de är: Behov av sexualitet, vinster med att uttrycka sexualitet, 
sviktande hälsa, ensamhet, brist på avskildhet, kunskap och attityder bland äldre 
till sexualitet, kunskap och attityder bland vårdpersonal till äldres sexualitet, för-
ståelse och tolerans bland vårdpersonal, trångsynthet bland vårdpersonal, samt 
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äldres önskan om stöd från vårdpersonalen. Erikssons (1987) begrepp ansa, leka 
och lära har där de passar in satts i relation till de kategorier som framkommit i 
analysarbetet. 
 
Behov av att uppleva sexualitet 
Äldres behov av sexualitet och vinster med att uttrycka den kommer här att redo-
visas. 
 
Behov av sexualitet 
I Walker och Ephross (1999), en kvantitativ studie med 68 deltagare, 15 äldre 
män och 53 äldre kvinnor, uttryckte nästan alla att förälskelsen är något som kan 
ske oberoende av ålder, det framkom även att behovet och önskan om intima rela-
tioner finns kvar genom hela livet.  I Wiley och Bortz (1996), en kvantitativ studie 
med 118 deltagare, 47 % kvinnor och 53 % män, framkom behovet av att uppleva 
sexualitet då 92 % av deltagarna ville ha sex en gång i veckan, det visades dock 
att mindre än hälften av både männen och kvinnorna hade sex en gång i veckan, 
liknande resultat finner man i Johnson (1997) en kvantitativ studie med 69 män, 
92 kvinnor och tre som inte angav kön, där det framkom att 60 % av männen re-
spektive 48 % av kvinnorna hade ett lika stort sexuellt intresse som tidigare i livet, 
men 68 % av både männen och kvinnorna uttryckte att de hade ett lägre sexuellt 
deltagande än tidigare. I en kvalitativ studie med 14 kvinnliga deltagare av Loehr 
et al (1997) nämnde kvinnorna att de alltid skulle vara sexuella varelser. En 
kvinna uttrycker i Loehr  et al (1997): 
 
         ”The longer you live, you start to realize… life is too short, and you want to 

accomplish all of the things you want to accomplish, and sex is probably one 
of the last things to go. You are always a sexual being.”  

         (s 454) 
 
Erikssons (1987) begrepp leka kan man sätta i samband med önskningar, att man 
som äldre inte kan vara så sexuellt aktiv som innan men att önskan finns kvar. Att 
samlag inte är den enda möjligheten för sexuell tillfredsställelse. 
 
Alla deltagarna i Walker och Ephross (1999) uttryckte att sexualiteten även inne-
fattar smekningar, beröring, flörtande och ömhet. Liknande resultat visar Gott och 
Hinchliff (2003), en kvalitativ studie med 21 män och 23 kvinnor, där det fram-
kom att fysisk intimitet kvarstår genom kel och beröring när man inte längre kun-
de ha samlag. Spector och Fremeths (1996) kvantitativa studie med 17 män och 
23 kvinnor visar att den sexuella aktiviteten kan uttryckas genom onani, titta i 
romantiska eller erotiska böcker, kyssar och kramar samt smekningar. En gift man 
på 74 år i Gott och Hinchliff (2003) uttrycker: 
 
         “Obviously as you get older you act differently and you adjust to our age, 

but I consider that a cuddle is sex isn’t it? I mean obviously intercourse 
doesn’t take place as much when you’re getting older, you’re not able, but 
the desire to love someone is there and love it take’s a different form.”  

         (s 1624) 
 
Erikssons (1987) begrepp ansa och leka kan sättas i samband med resultatet ovan. 
Ansningens vikt ligger på det kroppsliga behovet och beröringen som tillfreds-
ställs genom kel och smek. Lekens betoning är att finna nya vägar för att tillfreds-
ställa sexualiteten. 
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Vinster med att uttrycka sexualitet 
I Walker och Ephross (1999) uttryckte majoriteten av deltagarna att genom att 
uttrycka sexualiteten ökade välbefinnandet och livskvaliteten. Liknande resultat 
kommer fram i Spector och Fremeths (1996) studie, där deltagarna beskriver att 
desto mer sexuellt tillfredställda de kände sig desto högre ansåg de sin känslomäs-
siga tillfredställelse vara, vilket innebär att sexuell tillfredställelse är en indikator 
på livskvalitet. I Gott och Hinchliff (2003) uttryckte alla deltagarna som hade en 
sexualpartner att sex hade en viss betydelse. Sex ansågs som en viktig komponent 
i ett nära känslomässigt förhållande senare i livet. Som Walker och Ephross 
(1999) uttrycker i diskussionen: 
 
         ”The idea that sexual activity had health benefits was supported by most, 

especially the idea that it promotes a sense of well-being.” (s 104) 
 
Erikssons (1987) begrepp ansa innebär här att den fulländade tillfredsställelsen 
och njutningen kan uppnås genom närhet. 
 
Möjligheter för äldre att utöva sin sexualitet 
För äldre finns det ett flertal hinder för att utöva sin sexualitet. 
 
Sviktande hälsa 
I Wiley och Bortz (1996) uttryckte deltagarna att den främsta anledningen till att 
den sexuella aktiviteten minskade var sjukdom. Även i Johnson (1996) visades att 
ohälsa hade stor betydelse för den minskade sexuella aktiviteten. Liknande resul-
tat framkom i Spector och Fremeth (1996) där det påvisas att den upplevda hälso-
statusen hade samband med den sexuella tillfredställelsen. I den kvalitativa studi-
en av Gott och Hinchliff (2003) med 44 äldre deltagare uttryckte de deltagare som 
hade problem med hälsan eller där partnern hade det att sex inte längre var viktigt. 
Det framkom även i studien att ålder i sig inte inverkade på sexlivet uppfattades, 
men att ålder användes som en coping- resurs när man av någon anledning inte 
kunde ha sex längre. Även i den kvalitativa studien av Loehr (1997) med fjorton 
äldre kvinnliga deltagare visades det att ett hinder för att vara sexuellt aktiva var 
att hälsan dalade. Även  Som en gift man på 76 år i Gott och Hincliff (2003) ut-
trycker det: 
 
         ”Sex is a part of life…It’s a part of your living definite. (But) nobody who 

feels poorly-it’s going to be the last thing on their mind, sex. I mean when I 
had my heart operation I felt as low as anything (laughs), you don’t feel like 
it do you?” (s 1623) 

 
I Erikssons (1987) begrepp leka ingår termen att öppna nya vägar. De som har 
hälsoproblem värderade ofta om den sexuella aktiviteten så att den blev mindre 
viktig. Det kan ses som ett sätt att hitta en ny väg när man prioriterar om betydel-
sen av den sexuella aktiviteten. 
 
Ensamhet 
Ett stort hinder för äldre att utrycka sin sexualitet är brist på partner. I Spector och 
Fremeth (1996) visades det att det på boendet där studien genomfördes gick en 
man på tre kvinnor, vilket innebar att det var svårt för kvinnorna att hitta en man-
lig partner. Även de ensamstående kvinnorna i Loehr et al (1997) ansåg att ett 
hinder för att vara sexuellt aktiva var svårigheter att finna nya män, samt att det 
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fanns få ensamstående män i deras ålder. I studien av Gott och Hinchliff (2003) 
uttryckte de deltagare som inte längre hade en partner att sex inte längre var vik-
tigt för dem. Som en kvinna i Loehr et al (1997) påpekar: 
 
          ”There are no single guys out there…not at our age.” (s 455) 
 
Brist på avskildhet 
I Bauer (1999), en kvalitativ studie där deltagarna var fem personal inom vården, 
visar resultatet att personalen är medvetna om bristen på avskildhet på vårdboen-
den och att man inte utan avskildhet kan utöva sin sexualitet. I den kvantitativa 
studien av Gibson et al (1999) där deltagarna bestot av 388 vårdpersonal, 72 pati-
enter och 43 makar till patienterna, var både personal och de äldre överens om att 
den sexuella aktiviteten skulle ske i avskildhet. Även i Spector och Fremeth 
(1996) uttryckte deltagarna att miljön på boendet var ett hinder för den sexuella 
aktiviteten. Det visades även att de som hade ett högt sexuellt begär kunde bli 
sämre tillfredsställda p g a brist på avskildhet. I Walker och Ephross (1999) ut-
tryckte majoriteten av de äldre att äldre på vårdboenden skulle ha rätt till avskild-
het samt att personalen inte skulle gå in i en boendes rum utan tillåtelse. I den 
kvalitativa studien av Routasalo och Isola (1996) där deltagarna var 25 äldre pati-
enter, tre män och 22 kvinnor samt 30 vårdpersonal, uttryckte personalen att pati-
enterna och deras anhöriga kunde fortsätta röra vid varandra som de gjorde hem-
ma men att hamna på sjukhus kunde innebära att beröringen minskade. Både per-
sonal och patienter ansåg att det var omöjligt för patienterna att röra vid sig själv i 
en sexuell mening då det var flerbäddsrum på sjukhuset. Även i den kvantitativa 
studien av Walker och Harrington (2002) med 109 vårdpersonal som deltagare, 
uttryckte personalen att de äldre kunde göra vad de ville i avskildhet, som t ex titta 
på erotiska filmer. En boende i Bauer (1999) uttrycker: 
 
         ”There’s not many places that have the facilities to give people a single 

room…there’s not a lot of places they can go to have some privacy, which is 
a big problem. I mean, where would they go here for instance?” (s 39) 

 
Kunskap och attityder bland äldre till sexualitet  
I Loehr et al (1997) uttryckte kvinnorna att de saknade kunskap om det normala 
åldrandets påverkan på den sexuella funktionen både hos män och kvinnor. Även 
de äldres egna attityder kan vara ett hinder för sexualiteten. I Walker och Ephross 
studie uttryckte endast hälften av de 68 deltagarna att äldre på vårdhem borde få 
möjligheten att uttrycka sin sexualitet. Även i Gibson et al (1999) visades det att 
patienterna och deras makar hade en mindre tolerant syn på sexuellt beteende 
bland patienterna än vad personalen hade. I Routasalo och Isola (1996) uttryckte 
personalen att de äldre hade en reserverad attityd när det gällde att röra vid andra 
patienter, men att de ibland klappade varandras händer. I Wiley och Bortz (1996) 
studie där 118 äldre deltog i en föreläsning om sexualitet svarade 66 stycken av 
dessa på en uppföljningsenkät sex månader senare och det visades att de hade en 
ökad kunskap, självförtroende och sensitivitet samt även en ökad önskan om att 
ha sex efter föreläsningen. Även i Spector och Fremeth (1996) påpekas det att 
sexualkunskap och utbildning kan leda till ökad sexuell aktivitet bland de äldre 
och att de borde få utbildning om det normala åldrandets påverkan på den sexuella 
funktionen. Spector och Fremeth (1996) poängterar i diskussionen: 
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         ”Residents should be educated about normative aging changes in sexual 
function so they do not make negative attributions when experiencing 
slower arousal.” (s 243) 

 
Kunskap och attityder bland personal till äldres sexualitet  
I Loehr et al (1997) hade de äldre kvinnorna en uppfattning av att läkare ofta för-
bisåg frågor om sexualitet i deras åldersgrupp. Även i Walker och Ephross (1999) 
uttryckte majoriteten av de äldre att läkare och övrig vårdpersonal borde tänka på 
att sexualiteten är viktig även för de äldre. I den kvantitativa studien av Walker 
och Harrington (2002) där deltagarna var 109 vårdpersonal från fyra olika vård-
hem och majoriteten kvinnor, visades det att efter att personalen fått utbildning 
om sexualitet bland äldre förbättrades deras kunskaper och attityder inom ämnet. 
Bauer (1999) vill i sin kvalitativa studie uppmana till kunskap för personalen då 
det framkommer att personalen inte respekterar de äldres privatliv och behov av 
avskildhet. Walker och Harrington (2002) uttrycker i diskussionen: 
 
         ”These results suggest that the training overall will /…/ increase staff 

knowledge, improve attitudes, and provide information about appropriate re-
sponses to residents` need for sexual expression and intimacy.” (s 650) 

 
Kunskap och attityder kan kopplas till Erikssons (1987) begrepp lära. Lära inne-
bär förändring och utveckling vilket belyses i resultaten ovan där kunskap leder 
till ökat självförtroende och attitydförändringar.  
 
 
Förståelse och tolerans bland vårdpersonal 
Som nämnts tidigare har kunskap stor betydelse för attityder och förståelse gent-
emot äldres sexualitet. Förståelsen för äldres sexualitet varierar mellan persona-
len.  
 
En del personal verkar ha en stor förståelse och respekt för äldres sexualitet. Des-
sa är medvetna om begränsningarna som finns på äldreboenden och känner sig 
frustrerade över att inte kunna erbjuda de äldre hjälp med att uttrycka sin sexuali-
tet. I den kvalitativa studien av Bauer (1999) med fem vårdpersonal som deltaga-
re, visas det att personalen är medvetna om bristen på avskildhet för de äldre, det-
ta leder till att de känner en maktlöshet och frustration inför de äldres situation. I 
den kvantitativa studien av Gibson (1999) visades det att personalen hade en mer 
tolerant syn på sexuella beteenden från patienterna än vad dessa själv hade. Även i 
Routasalo och Isola (1996) betonade vårdpersonalen att patienterna och deras an-
höriga kunde fortsätta röra vid varandra som de gjort hemma sedan de hamnat på 
sjukhus. Som en kvinnlig personal i Bauer (1999) uttrycker det: 
 
         ”I tell other staff members, ’Knock.’ I know there’s not a door but say 

’Knock, knock,’ before you walk in there, because I don’t know what 
they’re doing, you know. It’s just for some dignity. I mean you’d do it at 
home… why not do it here, there’s no difference. Just because they’re old… 
it’s a four bed room, and the only privacy they really get is if, you know, if 
someone will come and pull the curtain around them… and that’s their own 
little private Idaho. As far as what they do, it’s their business because the 
curtain is drawn.” (s 39) 
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Trångsynthet bland vårdpersonal 
Det finns även personal som inte har lika stor förståelse för äldres sexualitet. 
Många har även liten förståelse för äldres privatliv. I Bauer (1999) visades det att 
en del av personalen inte kände sig obekväma med att de äldre hade så lite privat-
liv. Personalen kan också ha blandade känslor inför sina uppgifter som personal. I 
den kvantitativa studien av Walker och Harrington (2002) med 109 vårdpersonal 
som deltagare, framkom det att personalen ansåg att de äldre kunde göra vad de 
ville i avskildhet, som t ex titta på erotiska filmer, men kände sig inte skyldiga att 
hjälpa de äldre anskaffa dessa filmer. En boende i Bauer (1999) uttryckte: 
 
         ”One of the nurses just walked in. She sort of you know, against outcome 

standards…you’re supposed to knock on the door. She did knock, but she 
didn’t wait for a reply.” (s 39) 

 
Vårdpersonalens stödjande roll 
I följande kategori framgår vad de äldre anser att personalens stödjande roll är. 
 
Äldres önskan om stöd från vårdpersonalen 
Många äldre anser att personalen har en stor roll i att hjälpa dem uttrycka sin sex-
ualitet. I den kvantitativa studien av Walker och Ephross (1999) med 68 äldre 
deltagare ansåg de flesta att personalen har en stor roll när det gäller att hjälpa de 
boende att uttrycka sin sexualitet. I den kvalitativa studien av Loehr et al (1997) 
med fjorton äldre kvinnliga deltagare, påpekade kvinnorna att de ville att vårdper-
sonalen skulle förklara för dem varför de fick vissa symtom, på ett lätt förståeligt 
vis. Loehr et al (1997) konstaterar i resultatet: 
 
         ”The women were looking for someone who explained things in layman’s 

terms, gave an explanation for why they were getting certain symptoms and 
helped them to be more informed /…/.” (s 456) 

 
Erikssons (1987) begrepp lära handlar om att handleda, uppmuntra och motivera 
vilket passar in på resultatet ovan. Genom att inbjuda till samtal och erbjuda ut-
bildning ges personalen möjlighet att handleda och motivera de äldre. 
 

DISKUSSION 
 
Diskussionen om denna litteraturstudie kommer att redovisas under två rubriker. 
Under metoddiskussionen tas fördelar och nackdelar med metoden upp. Under 
resultatdiskussionen kommer resultatet av artikelgranskningen att diskuteras och 
jämföras med redan känd fakta i bakgrunden. Teoretiska och praktiska använd-
ningsområden kommer att redovisas samt en slutsats av resultatet ges. 
 
Metoddiskussion 
Initialt fanns det en önskan om att utföra en empirisk studie, men inom ramen av 
detta projekt kändes tidsutrymmet inte tillräckligt. Visserligen tillför en litteratur-
studie ingen ny kunskap, men att sammanställa vetenskaplig kunskap från ett fler-
tal granskade artiklar kan vara nog så viktigt för oss som blivande sjuksköterskor. 
Denna kunskap kan vara lättare att ta till sig och applicera i det arbete som utförs i 
den kliniska verksamheten. 
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Förhoppningen var att studien skulle baseras på kvalitativa artiklar, vilket snart 
insågs omöjligt. Av de tio vetenskapliga artiklarna är endast tre kvalitativa, tre har 
blandad kvantitativ-kvalitativ struktur och fyra stycken är kvantitativa. 
 
Valet var att inte gå in närmre på olika sjukdomars inverkan på sexualiteten.  Un-
der artikelsökningen har det upplevts att många studier är gjorda med inriktning 
på olika sjukdomars påverkan på sexualiteten. Många sjukdomar påverkar sexua-
liteten, de gör det på olika sätt och med olika stor betydelse. Att inkludera olika 
sjukdomars påverkan på sexualiteten anser författarna hade lett till en alltför stor 
studie. Valet att ändå ta upp en del om sexualitet hos personer med demenssjuk-
dom grundas i det att författarna inser att det för personal kan vara svårt att hante-
ra demenssjukas sexualitet. Därför var valet att kortfattat beskriva hur personalen 
kan agera i dessa situationer. Beskrivningen av boendeformer för äldre har tagits 
med för att visa att många äldre behöver hjälp av vårdpersonal i det dagliga livet. 
Resultaten i denna studie kan tillämpas på äldre som har hjälp av hemtjänst eller 
bor på äldreboende, men även de äldre som inte har någon hjälp. Denna studie 
anser författarna kunna vara till nytta för all vårdpersonal, därför har begreppet 
vårdpersonal använts men sjuksköterskan ingår även i detta begrepp. 
 
Äldre har i denna studie definierats som 65 år och äldre men valet att sätta den 
undre gränsen på 65 år var inget självklart. Författarna valde att definiera på det 
viset då den definitionen stöds av Socialstyrelsen (2001b). När det gäller WHO: s 
definition av sexualitet refereras det till Nationalencyklopedins Internettjänst 
(2004), detta görs för att ursprungskällan inte hittats. I bakgrunden nämns de fysi-
ologiska förändringar som sker under menopausen, detta har beskrivits för att de 
leder till förändrade förutsättningar kring samlivet. I artiklar till resultatet har ur-
val från 50 år och uppåt accepterats, då medelåldern varit representativ och artik-
larna relevanta. Begränsningar i arbetet är att sexualiteten endast har beskrivits ur 
ett heterosexuellt perspektiv, inte heller har olika kulturella skillnader vad avser 
sexualiteten nämnts. Dessa begränsningar var inte frivilliga utan har skett då det 
har funnits begränsad litteratur inom ämnena.  
 
Artikelsökningen har möjligtvis inte varit så effektiv som möjligt då osäkerhet om 
hur sökmotorerna ska användas har upplevts. Sökningen började på PubMed med 
det vida begreppet sexuality för att undvika att gå miste om intressanta artiklar. 
Sedan lades begränsningar till ordet sexuality och det framkom både samma och 
nya artiklar. Fortsättningsvis söktes det i de olika sökmotorerna på ordet sexuality 
med varierande begränsningar. Kanske har några sökord förbisetts, även om det 
upplevdes att de olika sökningarna blev mättade, att samma artiklar återkom i de 
flesta sökningar. Tillgängligheten av artiklar har varit begränsad då de flesta artik-
lar inte kunnat skrivas ut direkt i fulltext. Beställningar av artiklar har då fått gö-
ras. Beställning av artiklar begränsades till artiklar tillgängliga i Norden. Genom 
att göra den begränsningen finns möjligheten att värdefulla artiklar förbisetts. Ar-
tikelsökningen begränsades till artiklar publicerade tidigast år 1996 vilket ansågs 
vara ett rimligt tidsspann, men risken finns att värdefull fakta som publicerats 
tidigare förbisetts. 
 
En del artiklar som använts i resultatet har andra inriktningar än föreliggande stu-
die, men ämnet berörs. Då har resultat som varit relevanta för studien separerats 
och lyfts fram. 
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Författarna är medvetna om att brister i det engelska språket även kan ha påverkat 
granskning och tolkning av artiklar, möjligheten finns att termer översatts fel och 
att tolkningen därav blivit felaktig. Det upplevs av författarna att översättningarna 
dock har blivit bättre allteftersom arbetet fortskridit. Att inte översätta citaten i 
resultatet anses dock öka reliabiliteten i texten. 
 
Först analyserades texterna till resultatet och i efterhand sattes detta i samband 
med Erikssons (1987) begrepp ansa, leka och lära där dessa passade in. Valet 
gjordes att inte fokusera på den teoretiska ramen i början av analysarbetet, för att 
inte medvetet styra resultaten mot Erikssons (a a) begrepp. Eftersom begreppen 
var kända innan analysarbetet skedde kan författarna omedvetet ha påverkats till 
en styrning av resultaten. Huruvida Erikssons (1987) begrepp passade bäst som 
teoretisk ram i studien kan diskuteras. Begreppen ansa, leka och lära, så som för-
fattarna tolkar dem, står för en grundläggande syn inom omvårdnaden. Att det 
finns andra omvårdnadsteorier som kan tillämpas på ämnet är författarna medvet-
na om, men då dessa begrepp är lättförståeliga och grundläggande upplevs de som 
tilltalande. 
 
 
Resultatdiskussion  
I likhet med Mattiasson och Hemberg (1998) har flera studier visat att sexualitet 
är oberoende av ålder (Wiley & Bortz, 1996; Johnson, 1996; Walker & Ephross, 
1999; Loehr et al, 1997).Däremot visade Gott och Hinchliff (2003) i sin studie i 
motsats till Mattiasson och Hemberg (1998), att det inte är åldern som gör att den 
sexuella aktiviteten avtar. Att det istället är problem med hälsan som leder till att 
individen ser den sexuella aktiviteten som mindre viktigt. Att ålder används som 
ett sätt för de äldre att hantera minskad eller utebliven sexuell aktivitet är ny kun-
skap. Författarna tror att hälsoproblem leder till fysiska hinder för att utöva sexu-
ell aktivitet men att önskan finns kvar. Detta kan leda till konflikter inom indivi-
den vilket kan få denne att skylla på ålder för att kunna hantera oförmågan till 
sexuell aktivitet.  
 
I likhet med  Mattiasson och Hemberg (1998) visar både Wiley och Bortz (1996) 
och Johnson (1997) att den sexuella aktiviteten minskar med åldern. Det framgår 
dock inte i studierna varför det är så. Författarna tror att det beror på de hinder 
som visas i resultaten såsom sviktande hälsa, ensamhet och brist på avskildhet. 
  
Liksom Mattiasson och Hemberg (1998) och Kristoffersen (1998) visar Walker & 
Ephross (1999) i sin studie att välbefinnande är en vinst som upplevs när äldre får 
uttrycka sin sexualitet. Enligt Gott och Hinchliff (2003) var det främst de som var 
i ett nära känslomässigt förhållande som upplevde dessa vinster. Då det i ett nära 
känslomässigt förhållande ingår tillit, närhet och att man känner varandra väl, tror 
författarna har stor betydelse för välbefinnandet som upplevs när de äldre får ut-
trycka sin sexualitet. Erikssons (1987) begrepp ansa passar in i detta resonemang 
då ansningen består av närhet och att njutning och tillfredsställelse uppnås genom 
närhet. 
 
Liksom Wallace (2003) skildrar Spector och Fremeth (1996) och Loehr et al 
(1997) att ensamhet och brist på partner är ett hinder för de äldre och främst för 
kvinnor att uttrycka sin sexualitet. Spector och Fremeth (1996) undersöker i sin 
studie bara ett vårdhem och det var 48 deltagare i studien. Möjligtvis kunde resul-
tatet blivit ett annat om studien genomförts på ett annat vårdhem där fördelningen 
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mellan män och kvinnor varit annorlunda. I Loehr et al (1997) var urvalet endast 
fjorton kvinnor, hade det varit ett större urval kanske resultatet blivit ett annat. Att 
det främst är kvinnor som påverkas av detta beror säkerligen på att kvinnor lever 
längre än män. Däremot när det gäller att söka nya kontakter tror författarna att 
social acceptans, tabu samt de äldres attityd kan ha stor betydelse. Under detta 
tema framgick det för författarna inget tydligt sätt att tillämpa Erikssons (1987) 
begrepp. 
 
I likhet med Wallace (2003) och Kessel (2001) visar majoriteten av studierna att 
avskildhet är det primära för att äldre på institution ska kunna uttrycka sin sexuali-
tet. Även personalen ansåg det viktigt att de äldres sexuella aktiviteter skedde i 
avskildhet (Bauer, 1999; Spector & Fremeth, 1996; Walker & Ephross, 1999; 
Gibson et al, 1999; Routasalo & Isola, 1996; Walker & Harrington, 2002). Äldre 
som är beroende av andra lever ett mer offentligt liv, således har personalen ett 
stort ansvar när det gäller att bibehålla de äldres privatliv. Bristen på avskildhet 
kan också vara en organisationsfråga. Verkligheten idag är att många institutioner 
och sjukhus fortfarande har flerbäddsrum vilket inte gynnar integriteten. Detta är i 
högsta grad en politisk fråga. Även under detta tema misslyckades författarna till-
lämpa Erikssons (1987) begrepp. 
 
Liksom Wallace (2003), Steinke (1997) och Mattiasson och Hemberg (1998) sä-
ger flera studier att kunskap och attityder bland personal upplevs som ett hinder 
när det gäller de äldres möjlighet att uttrycka sin sexualitet. Personalens saknad av 
kunskap om äldres behov av sexualitet är ett stort hinder (Bauer, 1999; Walker & 
Ephross, 1999; Loehr et al, 1997; Walker & Harrington, 2002). Arbetsgivarens 
ansvar är bl a att se till att personalen erhåller den kunskap som behövs till verk-
samheten. Under detta tema tillämpades Erikssons (1987) begrepp lära då det in-
nebär förändring. Författarna menar att personalen genom  att erhålla kunskap kan 
förändra sin attityd och att detta stämmer med Erikssons (a a). 
 
Precis som Wallace (2003) tar Loehr et al (1997) upp äldres behov av mer kun-
skap om det normala åldrandets påverkan på den sexuella funktionen. Ökad kun-
skap leder till en ökad säkerhet bland äldre när det gäller de normala åldersföränd-
ringarna samt att veta när det uppstår onormala åldersförändringar. För att äldres 
sexualitet ska bli mer belyst och accepterat hos personalen inom vården och äldre, 
krävs det att utbildning om äldres sexualitet ingår i alla vårdutbildningar. Detta för 
att personalen ska erhålla kunskap och förståelse, kunskapen kan sedan delas med 
till de äldre i ett stödjande syfte för att öka de äldres förståelse om sin egen sexua-
litet. Föreläsningar, informationsbroschyrer och informationstavlor kan vara bra 
sätt att förmedla denna kunskap för äldre. Även för personal kan detta vara ett bra 
sätt att få kunskap eftersom vårdutbildningarna ännu inte erbjuder detta. Även här 
tillämpades Erikssons (1987) begrepp lära då det på samma sätt som kunskap kan 
förändra personalens attityder, även de äldres egna attityder till ämnet kan föränd-
ras. 
 
I motsats till Steinke (1997) har flera studier påvisat att det finns personal som har 
stor förståelse och tolerans gentemot de äldres behov av sexualitet (Bauer, 1999; 
Gibson et al, 1999; Routasalo & Isola, 1996). Den kvalitativa studien av Bauer 
(1999) har endast fem deltagare men studien visar ändå att det finns vårdpersonal 
som har förståelse för de äldre det är den personalens åsikter som lyfts fram. Där-
emot har Bauer (1999) samt Walker och Harrington (2002) även påvisat i sina 
studier att en del av personalen inte alls har förståelse och visar de äldre ringa re-
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spekt för deras behov av privatliv. Under dessa teman misslyckades författarna 
med att tillämpa Erikssons (1987) begrepp. 
 
I likhet med Mattiasson och Hemberg (1998) visar Loehr et al (1997) i sin studie 
att personalens roll i ämnet är stödjande och innebär att vara handledande och 
kunskapsspridande. I Walker och Ephross (1999) studie uttryckte de äldre att per-
sonalen har en stor roll i att hjälpa dem med att uttrycka sin sexualitet. Vad denna 
rollen bestod i framgår tyvärr inte i studien. Ingen av författarna har inte heller 
funnit stöd för Smebye Lislerud och Karoliussens (1985) syn på hur personalen 
ska bete sig mot de äldre då det gäller den stödjande rollen. Att vara stödjande 
anser författarna vara en stor del av sjuksköterskans och den övriga vårdpersona-
lens arbete. I sjuksköterskans arbete är det viktigt att denna i samband med anam-
nesupptagning inte ignorerar frågor som rör sexualiteten. Under detta tema tilläm-
pades Erikssons (a a) begrepp lära då detta även betyder att handleda, uppmuntra 
samt motivera. Detta stämmer tydligt med det funna resultatet. 
 
Resultatet i denna studie svarar väl på författarnas frågeställningar. Utifrån resul-
tatet kan man även dra slutsatser, dessa är att äldre individer i har ett behov att 
uttrycka och utöva sexualitet, men att behoven och sätten att uttrycka den på vari-
erar. Även att det finns behov av ökad kunskap och attitydförändringar bland 
vårdpersonalen framkommer tydligt. 
 
Det är tydligt att detta område inte är tillräckligt exploaterat. Således finns det 
utrymme för empiriska studier inom ämnesområdet. Förhoppningen med denna 
studie är att bidra med grundläggande kunskap i ett allmänt perspektiv om äldres 
sexualitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

REFERENSER 
 
Bauer, M (1999) Their only privacy is between their sheets. Privacy and the sexu-

ality of elderly nursing home residents. Journal of Gerontological Nursing, 
25 (8), 37-41. 

 
Burnard, P (1996) Teaching the analysis of textual data: an experiental approach. 

Nurse Education Today, 16, 278-281.  
 
Dehlin, O m fl  Red (2000) Gerontologi: Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt 

och socialt perspektiv. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Eriksson, K (1987) Vårdandets idé. Stockholm: Norstedts Förlag. 
 
Faxelid, E m fl (2001) Lärobok för barnmorskor  (2: a upplagan). Lund: Stu-

dentlitteratur. 
 
Gibson, M C et al (1999) Comparison of caregivers´, residents´ and community-

dwelling spouses´opinions about expressing sexuality in an institutional set-
ting. Journal of Gerontological Nursing, 25, 30-39. 

 
Gott, M & Hinchliff, S (2003) How important is sex in later life? The views of 

older people. Social Science and Medicin, 56, 1617-1628. 
 
Grimby, A & Grimby, G (2001) Åldrandets villkor. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kristoffersen, N Red.(1998) Allmän omvårdnad 3. Stockholm: Liber. 
 
Johansen, B (1999) Kärlek har ingen ålder: om glädjen med sex senare i livet. 

Stockholm: Liber. 
 
Johnson, BK (1996) Older adults and sexuality: a multidimensional perspective. 

Journal of Gerontological Nursing, 22 (2), 6-15. 
 
Kessel, B (2001) Sexuality in the older person. Age and ageing, 30, 121-124. 
 
Loehr, J et al (1997) Issues of sexuality in older women. Journal of Women´s 

Health, 6, 451-457. 
 
Mattiasson, A C & Hemberg, M (1998) Intimacy: Meeting needs and respecting 

privacy in the care of elderly people. What is a good moral attitude on the 
part of the nurse/carer? Nursing Ethics, 5, 527-535 

 
Nationalencyklopedin Internettjänst: 

<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=304072 
&i_word=sexualitet>(2004-02-13) kl. 13.15 
 

Olsen- Hellberg, I m fl (1992) Geriatrik och äldreomsorg (2: a upplagan). Solna: 
Almqvist & Wiksell. 

 
Ottar - Boktidning, (1988) Kärlek, sexualitet och åldrande. Stockholm: Sesam 
 



 23

Polit, D F et al (2001) Essentials of nursing research: methods, appraisal and 
utilization (5th edition). Philadelphia: Lippincott 

 
Rooke, L (1991) Omvårdnad: Teoretiska ansatser i praktisk verksamhet.  

Arlöv: Liber 
 

Routasalo, P & Isola, A (1996) The right to touch and be touched. Nursing Ethics, 
3, 165-176. 

 
Smebye Lislerud, K & Karoliussen, M (1985) Eldre: aldring og sygepleie.  
Oslo: Universitetsforlag. 
 
Socialstyrelsen (2001a), Äldre – vård och omsorg år 2001. <http://www.sos.se>  

2004-04-02 kl. 12.30 
 
Socialstyrelsen (2001b) (<www.sos.se > sök> definition äldre> folkhälsorapport 

2001>) 2004-05-05 kl. 11.15 
 
 
Spector, IP & Fremeth SM (1996) Sexual behaviors and attitudes of geriatric resi-

dents in long-term care facilities. Journal of Sex and Marital Therapy, 22(4), 
235-246. 

 
Steinke, E E (1997) Sexuality in aging: Implications for nursing facility staff.  

The Journal of Continuing Education in Nursing, 28, 59-63. 
 

Stuart- Hamilton, I (1995) Åldrandets psykologi. Lund: Studentlitteratur 
 
Walker, BL & Ephross, PH (1999) Knowledge and attitudes toward sexuality of a 

group of elderly. Journal of Gerontological Social Work, 31(1/2), 85-107. 
 
Walker B L & Harrington, D (2002) Effects of staff training on staff knowledge 

and attitudes about sexuality. Educational Gerontology, 28, 639-654. 
 
Wallace, M (2003). Sexuality and aging in long term care. Annals of long term 

care, 11, 53-59. 
 
Wiley, D & Bortz, WM (1996) Sexuality and aging – Usual and successful. Jour-

nal of Gerontology: Medical Science, 51(3), 142-146. 
 
William Olsson, M (1984) Gammal eller ung på äldre dar. Stockholm: Socialsty-

relsen. Malmö: Utbildningsproduktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

BILAGOR 
 
Bilaga 1: Mall för artikelgranskning 1:1 
 
Bilaga 2: Artikelgranskning 2:1- 2:7 
 
Bilaga 3: Artikelsammanfattning 3:1- 3:7 



 25

Bilaga 1:1 
Mall för artikelgranskning 
Enligt Polit et al (2001) Essentials of nursing research- methods, appraisal and 
utilization. Philadelphia:lippincott. 
 
Titel:  
Ska bestå av 15 ord eller mindre, titeln ska beskriva studien övergripande. Är stu-
dien kvalitativ innehåller titeln oftast en beskrivning av fenomenet samt gruppen 
man studerar. Är studien kvantitativ innehåller titeln oftast beroende och oberoen-
de variabler och gruppen man studerar. 
 
Abstract:  
Är en kort beskrivning av studien på 100-200 ord. Abstractet ska innehålla forsk-
ningsfråga/frågeställning, vilken metod som använts för att få svar på frågeställ-
ningen, resultatet samt hur man kan tillämpa resultatet i den kliniska verksamhe-
ten. Genom att läsa abstractet ska man kunna avgöra om studien är av intresse att 
läsa eller inte. Nyare abstract kan vara upplagda enligt rubrikerna bakgrund, mål, 
metod, resultat, slutsats och nyckelord. 
 
Introduktionen:  
Tar upp de fenomen eller de variabler som studeras, syftet med studien, fråge-
ställningar eller hypoteser, en kortare sammanfattning av relaterad/besläktad litte-
ratur för att visa att denna studie kan bidra med något och vara av betydelse i den 
kliniska verksamheten, finns det en teoretisk referensram i arbetet så beskrivs den 
oftast under introduktionen. 
 
Metod:  
Här beskrivs vilken metod som använts för att svara på forskningsfrågorna. I en 
kvalitativ studie beskrivs varför man har valt att göra en kvalitativ studie, vilka 
fördelar det har, forskningsmiljön, lite om datainsamlingsmetoden men mer ingå-
ende om proceduren, det beskrivs även vilka saker som gjorts för att öka trovär-
digheten i studien. I en kvantitativ studie beskrivs deltagarna och hur urvalet har 
skett, forskningsdesign, hur datainsamling och dataanalys gått till. 
 
Resultat:  
Här tar man upp det man fått fram av den analyserade datan. I en kvantitativ stu-
die tar man här upp saker om den statistiska analysen såsom statistisk signifikans 
av resultatet. I kvalitativa studier redovisas resultaten under olika teman. 
 
Diskussion:  
Här tas slutsatserna upp om studiens mening, betydelse och hur resultaten kan 
användas i verkligheten. Resultatet tolkas och man tar upp begränsningar i studi-
en, styrkor och svagheter. Här tas även behovet av vidare studier upp. 
 
Referenser:  
Ska ange vilka böcker, artiklar och rapporter som använts i artikeln. 
 
Vi har i vår granskning lagt till rubriken: övergripande bedömning, där vi ser till 
helheten, läsbarhet samt etiska principer. 
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Bilaga 2:1 
 
Artikelgranskning 
 
Artikel 1 
Bauer, M (1999) Their only privacy is between their sheets. Privacy and the sexu-
ality of elderly nursing home residents. Journal of gerontological nursing, 25(8), 
37-41. 
 
Titel: innehåller 16 ord, beskriver fenomenet och gruppen man studerar. Ger en 
bra beskrivning över artikelns innehåll. 
 
Abstract: innehåller 112 ord. Frågeställningen är inte fullt redovisad. Innehåller 
resultat men klinisk tillämpning fattas. Metoden är beskriven. Väcker läsarens 
intresse. 
 
Introduktion: tar upp fenomenet som studeras och syftet i kombination samt en 
kortare sammanfattning av besläktad litteratur. Inga frågeställningar nämns. Teo-
retisk referensram saknas i arbetet.  
 
Metod: tar upp design, urval, datainsamling och dataanalys. Valet att göra en kva-
litativ studie och fördelarna med det lyfts fram.  
 
Resultat: redovisas under olika teman. 
 
Diskussionen: resultatet redovisas och tolkas och det beskrivs hur det kan använ-
das i verkligheten. Begränsningar, styrkor och svagheter nämns inte. 
 
Referenser: Trettio stycken och de äldsta är från 1948 samt 1953. Dessa två böck-
er verkar vara relevanta då de används i många av nedanstående studier. 
 
Övergripande bedömning: En lättläst artikel, bra layout. I artikeln står inget om 
etiska aspekter. Artikeln är ett utdrag ur en större studie och bearbetar endast en 
av den större studiens frågeställningar. 
 
 
Artikel 2 
Wiley D & Bortz WM (1996) Sexuality and aging – Usual and successful. Jour-
nal of gerontology: Medical sciences, 51(3), 142-6. 
 
Titel: innehåller sex ord, beskriver fenomenet och gruppen man studerar, om än 
lite vagt.  
 
Abstract: innehåller 233 ord, är skrivit enligt den nyare varianten med rubrikerna 
bakgrund, metod, resultat och slutsats, saknar rubrikerna mål och nyckelord. 
Väcker intresse men saknar frågeställning. 
 
Introduktion: beskriver fenomenet, syftet och frågeställningar. En kort samman-
fattning av besläktad litteratur, visar på att studien kan komma att bidra med nå-
got. Tar inte upp något om den kliniska tillämpningen, teoretisk referensram sak-
nas. Urvalet beskrivs delvis under delvis under denna rubrik. 
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Bilaga 2:2 
 

Metod: metodbeskrivningen är väldigt kort, den innehåller design och datainsam-
ling. Saknar dataanalys. 
 
Resultat: den statistiska signifikansen redovisas, resultatet redovisas även i tabel-
ler. Här beskrivs även urvalet, datainsamlingen och dataanalysen. 
 
Diskussion: begränsningar, svagheter och styrkor tas upp, ytterligare studier re-
kommenderas. Resultatet redovisas och tolkas men man tar inte upp hur resultatet 
kan tillämpas i verkligheten. 
 
Referenser: Fyrtiotre referenser som verkar vara relevanta för ämnet. De äldsta 
från 1948 och 1953. 
 
Övergripande bedömning: En relativt lättläst artikel, bra layout. Etiska aspekter 
tas inte upp. Metoden är kortfattat beskriven. 
 
 
Artikel 3 
Johnson, BK (1996) Older adults and sexuality: a multidimensional perspective. 
Journal of gerontological nursing.  22(2), 6-15. 
 
Titel: innehåller sju ord, beskriver fenomenet och gruppen man studerar, om än 
lite vagt.  
 
Abstract: innehåller 140 ord, här beskrivs syftet, metod, urval, resultat och hur 
man kan tillämpa resultatet i den kliniska verksamheten. Väcker läsarens intresse. 
Saknar frågeställning. 
 
Introduktion: beskriver fenomenet, syftet och frågeställningar väldigt bra. Besläk-
tad litteratur beskrivs kortfattat. Teoretisk referensram saknas. 
 
Metod: deltagarna och hur urvalet har gått till beskrivs, design, datainsamling och 
dataanalys beskrivs. 
 
Resultat: resultatet redovisas under respektive forskningsfråga och i tabeller. Sta-
tistiska signifikansen tas upp. 
 
Diskussion: resultatet tolkas, begränsningar och svagheter tas upp. Styrkor, bety-
delse och hur resultaten kan användas i verkligheten tas upp. Ytterligare studier 
rekommenderas. 
 
Referenser: Trettiofyra stycken, verkar vara relevanta för ämnet. De äldsta från 
1948 och 1953. 
  
Övergripande bedömning: en lättläst artikel med bra layout. Etiska aspekter tas 
inte upp. Artikeln bra och trovärdig. 
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Artikel 4 
Spector IP & Fremeth SM ( 1996) Sexual behaviors and attitudes of geriatric resi-
dents in long-term care facilities. Journal of sex & marital therapy. 22(4), 235-46. 
 
Titel: innehåller 11 ord, beskriver fenomenet och gruppen man studerar. 
 
Abstract: innehåller 172 ord, metod, resultat samt klinisk tillämpning tas upp. 
Frågeställning saknas. Väcker intresse. 
 
Introduktion: beskriver fenomenet och syfte samt har en kortare sammanfattning 
av besläktad litteratur. Teoretisk referensram saknas i arbetet. 
 
Metod: deltagarna och hur urvalet har skett beskrivs. Design, datainsamling och 
dataanalys beskrivs. 
 
Resultat: statistiska signifikansen redovisas, resultatet redovisas under olika rubri-
ker samt i tabeller. 
 
Diskussion: resultatet diskuteras under rubriker, begränsningar, svagheter och 
styrkor tas upp. Betydelse och hur resultatet kan användas i verkligheten tas upp. 
Uppmanar till ytterligare studier. 
 
Referenser: Tjugoåtta stycken som verkar vara relevanta för ämnet. Den äldsta 
från 1968. 
  
Övergripande bedömning: relativt lättläst artikel med bra layout. Etiska aspekter 
tas inte upp. 
 
 
Artikel 5 
Walker, BL & Ephross, PH (1999) Knowledge and attitudes toward sexuality of a 
group of elderly. Journal of gerontological social work. 31(1/2), 85-107 
 
Titel: innehåller tio ord, beskriver fenomenet och gruppen som undersöks. 
 
Abstract: innehåller 265 ord, syfte, metod, resultat och klinisk tillämpning tas upp. 
Innehåller även nyckelord. Frågeställning saknas. Väcker intresse.  
 
Introduktion: fenomenet, syftet och klinisk tillämplighet beskrivs. En kortare 
sammanfattning av besläktad litteratur finns med. Det saknas frågeställning. Teo-
retisk referensram saknas. 
 
Metod: deltagarna och hur urvalet har genomförts beskrivs. Design, datainsamling 
och dataanalys beskrivs. 
 
Resultat: statistiska signifikansen redovisas, resultatet redovisas under olika rubri-
ker samt i tabeller. 
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Diskussion: resultatet tolkas, begränsningar, svagheter och styrkor tas upp. Studi-
ens betydelse och hur resultatet kan användas i verkligheten tas upp. Ytterligare 
studier planeras. 
 
Referenser: Tjugotre stycken som verkar vara relevanta för ämnet. Den äldsta från 
1978. 
 
Övergripande bedömning: intressant men inte så lättläst, många siffror att hålla 
reda på. Etiska aspekter tas inte upp. 
 
 
Artikel 6 
Gott, M & Hinchliff, S (2003) How important is sex in later life? The views of 
older people. Social Science & Medicine, 56, 1617-1628. 
 
Titel: Innehåller 12 ord. Beskriver gruppen och även fenomenet, är relevant för 
innehållet i studien. 
 
Abstract: Något långt då det innehåller 288 ord. Innehåller nyckelord. Ingen 
forskningsfråga redovisas men en metodbeskrivning finns med. Resultaten redo-
visas men klinisk tillämpning saknas. Väcker läsarens intresse. 
 
Introduktion: En litteraturgenomgång leder in läsaren på forskningsproblemet. 
Syftet finns redovisat men forskningsfråga och teoretisk referensram saknas. 
 
Metod: Metod för datainsamling och analys redovisas. Deltagarna beskrivs och 
även hur urvalet genomfördes. En förklaring till varför man valde metoden finns 
med.  
 
Resultat: Redovisas i form av tre teman med underrubriker under varje tema. Re-
sultaten stämmer överens med syftet. 
 
Diskussion: Redogör för en tolkning av resultaten. Styrkor och svagheter samt 
begränsningar hos studien nämns. Uppmanar inte direkt till vidare forskning. 
 
Referenser: Trettio stycken som verkar vara relevanta för ämnet. Den äldsta från 
1979. 
 
Övergripande bedömning: Läsbarheten är stor och layouten ger ett bra intryck. 
Etiskt godkännande från etisk kommitté redovisas. 
 
 
Artikel 7 
Gibson, M C et al (1999) Comparison of caregivers´, residents´, and community-
dwelling spouses  ́opinions about expressing sexuality in an institutional setting. 
Journal of Gerontological Nursing, 25, 30-39. 
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Titel: Innehåller 15 ord. Grupperna som studerats är angivna.  
 
Abstract: Syfte finns med men frågeställning saknas. Resultatet finns redovisat. 
Metoden redovisas knapphändigt. Klinisk tillämpning saknas. Väcker läsarens 
intresse. 
 
Introduktion: En litteraturgenomgång finns med som leder in läsaren på forsk-
ningsproblemet. Syfte och frågeställningar redovisas. En liknande studie av en 
annan författare verkar vara teoretisk referensram. 
 
Metod: Det redovisas metod för datainsamling, dataanalys samt instrument som 
använts för datainsamling. Urvalet beskrivs men inte ingående, hur delar av delta-
garna valdes ut beskrivs.  
 
Resultat: Statistisk signifikans redovisas. Resultaten redovisas även i tabeller. 
 
Diskussion: Begränsningar hos studien nämns. Resultaten tolkas i diskussionen. 
Klinisk tillämpning anges. 
 
Referenser: Tjugoen stycken som verkar relevanta för ämnet. Den äldsta från 
1978. 
 
Övergripande bedömning: Layouten är bra men artikeln är svårläst och tabellerna 
svårtolkade. Etiska aspekter finns redovisade. 
 
 
Artikel 8 
Loehr, J, Verma, S & Seguin, R (1997) Issues of sexuality in older women. Jour-
nal of Women´s Health, 6, 451-457. 
 
Titel: Innehåller sex ord. Fenomenet och gruppen nämns. Relevant titel men kun-
de varit mer utförlig.  
 
Abstract: Något långt då det innehåller 251 ord. Innehåller syfte men inte forsk-
ningsfråga. Metodbeskrivning finns med samt en beskrivning av resultaten. Kli-
nisk tillämpning saknas. Väcker läsarens intresse. 
 
Introduktion: Syftet med studien finns med men ingen forskningsfråga. En littera-
turgenomgång som sätter in läsaren på ämnet finns med. En förklaring till nyttan 
med studien finns med. Teoretisk referensram saknas. 
 
Metoden: Det redovisas vilken metod och som använts och varför man har använt 
den. Urvalet beskrivs och hur de har valts ut. 
 
Resultat: Resultaten redovisas under tre teman som stämmer överens med syftet. 
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Diskussion: En tolkning av resultaten finns med. Begränsningar hos studien redo-
visas och den uppmanar till vidare forskning inom ämnet. Klinisk tillämpning 
saknas. Diskussionen är något kortfattad.  
 
Referenser: Tjugotvå stycken som verkar relevanta för ämnet. De äldsta från 1948 
och 1953. 

 
Övergripande bedömning: Lättläst artikel med bra layout. Etiska aspekter beaktas 
i form av skriftligt godkännande från deltagarna. 
 
 
Artikel 9 
Routasalo, P & Isola, A (1996) The right to touch and be touched. Nursing Ethics, 
3, 165-176. 
 
Titel: Innehåller sju ord. Fenomenet finns beskrivet men inte gruppen. Kunde va-
rit lite mer utförlig. 
 
Abstract: Syftet är beskrivet och även metoden. Forskningsfråga saknas men re-
sultatet finns redovisat. Klinisk tillämpning saknas. 
 
Introduktion: En litteraturgenomgång som bekantar läsaren med ämnet finns med. 
Syftet med studien redovisas samt forskningsfrågorna. En förklaring till varför 
studien är viktig finns även med. 
 
Metod: Beskrivning av metod, datainsamling och dataanalys finns med. Även 
urvalet beskrivs men informationen om hur de valdes är knapphändig. 
 
Resultat: Redovisas under teman och stämmer bra överens med forskningsfrågor-
na. 
 
Diskussion: Resultaten tolkas och man uppmanar till vidare forskning. Begräns-
ningar, styrkor och svagheter hos studien redovisas inte. 
 
Referenser: Sextio stycken vilket kan verka vara många för en så liten studie, men 
alla används och verkar relevanta. Den äldsta från 1966. 
 
Övergripande bedömning: Etiska aspekter nämns. Artikeln är lättläst och layouten 
är bra. 
 
 
Artikel 10 
Walker, B L & Harrington, D (2002) Effects of staff training on staff knowledge 
and attitudes about sexuality. Educational Gerontology, 28, 639-654. 
 
Titel: Innehåller 11 ord. Relevant för innehållet i studien. Oberoende och beroen-
de variabler visas samt att gruppen som undersöks är personal. 
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Abstract: Syftet och metod redovisas kortfattat. Frågeställningar redovisas inte. 
Resultat anges kortfattat men klinisk tillämpning saknas. Väcker inget större in-
tresse hos läsaren. 
 
Introduktion: Kortfattad men leder in läsaren på ämnet genom en litteraturgenom-
gång. Författarna förklarar syftet med studien. Ingen teoretisk referensram anges. 

 
Metod: Urvalet är väl beskrivet men inte hur de valdes. Datainsamlingen beskrivs 
och även instrumenten som användes. Frågeställningarna redovisas här. 

 
Resultat: Statistisk signifikans redovisas. Tabeller finns med för att tydliggöra 
resultaten. Deltagarnas utvärdering av undersökningen finns med. 
 
Diskussion: Tolkning av delar av resultaten redovisas. Det redovisas hur metoden 
ska ändras inför nästa studie. Begränsningar hos studien redovisas kortfattat. 
 
Referenser: Fjorton stycken varav sex stycken är av samma författare som till 
denna studie. Verkar vara relevanta och den äldsta är från 1986. 
 
Övergripande bedömning: Etiska aspekter redovisas inte. Metod- och resultatdel 
är svårlästa och layouten gör artikeln lite rörig. Saknar en röd tråd. 
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Artikelsammanfattning 
 
Här följer en sammanfattning av artiklarna som använts i litteraturstudien.  
 
Artikel 1 
Bauer, M (1999) Their only privacy is between their sheets. Privacy and the sexu-
ality of elderly nursing home residents. Journal of gerontological nursing, 25(8), 
37-41. 
 
Syftet med studien var att beskriva hur personalen på äldreboende upplever de 
äldres sexualitet, man tar upp behovet av avskildhet och möjligheterna för de äld-
re att leva ut sin sexualitet. Studien baserades på en hermeneutisk fenomenologi. 
Fem som jobbar på äldreboende deltog, två undersköterskor och tre sjuksköters-
kor från två äldreboende i Melbourne, Australien. Alla var kvinnor 25-55 som 
jobbat mer än ett år på äldreboende. Man använde sig av djupgående intervjuer 
som alla spelades in på band och transkriberades. Innehållet delades sedan upp 
under olika teman, temat ”Their only privacy is beetween their sheets” tas upp i 
denna artikel. Resultatet visar att personalen är medvetna om bristen på avskildhet 
och att många av dem känner en maktlöshet och frustration inför detta, eftersom 
de inte kan erbjuda den avskildhet man som människa har rätt till, utan avskildhet 
kan man inte leva ut sin sexualitet. Att knacka och sedan vänta på svar borde vara 
en självklarhet när man ska gå in i någons rum. Att bo på ett äldreboende är väl-
digt offentligt, personalen pratar öppet om de boende. De boende är beroende av 
personalens attityder, när det gäller möjligheten till avskildhet. Sexualitet ses inte 
som en del i den vård där medicinska aspekter och den grundläggande kroppsliga 
omvårdnaden står i centrum, sexualitet anses inte spela en vital roll i själva vår-
dandet. Studien visar även på att många i personalen inte känner sig obekväma när 
det gäller det lilla privatliv de boende har. Man vill uppmana till utbildning angå-
ende att respektera privatliv och avskildhet, även om betydelsen av sexualitet. Att 
få fram att sexualiteten kan ha stor betydelse när det gäller välbefinnandet hos 
äldre. 
 
Artikel 2 
Wiley D & Bortz WM (1996) Sexuality and aging – Usual and successful. Jour-
nal of gerontology: Medical sciences, 51(3), 142-6. 
 
Syftet med studien är att se om sexualiteten ökar välbefinnandet, livskvaliteten 
hos äldre. Studien genomfördes i tre steg, en föreläsning hölls om sexualitet och 
åldrande på äldreboendet Palo Alto i USA, oktober 1993, deltagarna var självval-
da, en grupp äldre med ett förmodat högre intresse för sexualitet, dessa 158 blev 
tillfrågade att fylla i ett frågeformulär, 118 deltog (77 %). Fördelningen var 47 % 
kvinnor och 53 % män, medelåldern var 68,3+-6,0 för männen 64,0+-7,8 för 
kvinnorna. 23(37,1 %) män och 11(20 %)kvinnor var över 70 år (ålder kvinnor 
42-82, män 56-85). Över 2/3 av deltagarna säger sig ha en aktiv sexpartner. 
Nittiotvå procent av deltagarna vill ha sex en gång i veckan (inga förändringar i 
procenten för de över 70 år), men mindre än hälften, både män och kvinnor har re- 
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gelbunden sex en gång i veckan. Alltså finns önskan om att ha sex kvar, även om 
man inte längre har sex eller i alla fall inte regelbundet. Femtio procent, både män 
och kvinnor säger att de tänker mindre på sex nu än för 10 år sedan. Anledningen 
till att den sexuella aktiviteten har minskat var främst sjukdom, andra hinder som 
tas upp är impotens och relations problem.Efter sex månader skickades en upp-
följnings enkät ut, av de 118 svarade 66 stycken (56 %). Väldigt få svarade att de 
nu hade en ökad sexuell aktivitet, men att de hade ökad kunskap, självförtroende 
och sensitivitet även att de hade ökad önskan om att ha sex. Huvudsaken till att de 
hade ett minskat sexliv berodde på sjukdom, erektionsproblem, relationsproblem. 
 
Artikel 3 
Johnson, BK (1996) Older adults and sexuality: a multidimensional perspective. 
Journal of gerontological nursing.  22(2), 6-15. 
 
Syftet med studien var att beskriva skillnader hos könen när det gäller sexualitet 
och åldrande hos män och kvinnor 55 år och äldre. Frågeställningarna var: 1) Vil-
ka är könsskillnaderna när det gäller intresse för sex, deltagande i sex och tillfred-
ställelse när det gäller 15 olika sexuella aktiviteter 2) finns det en generell skillnad 
mellan män och kvinnor när det gäller sexualitet i kombination med självkänsla, 
närhet och sexualkunskap, attityder, intresse, deltagande och tillfredställelse 3) 
Finns det en signifikant skillnad mellan män och kvinnor när det gäller varje en-
skild variabel av sexualiteten alltså självkänsla, närhet och sexualkunskap, attity-
der, intresse, deltagande och tillfredställelse? Deltagarna var rekryterade från äldre 
center, kyrkor, äldreboenden, danskurser för äldre och från andra äldreorganisa-
tioner i USA. Det sattes även upp och delades ut flygblad samt artiklar om rekry-
tering sattes in i två lokala tidningar. Inkluderings kriterier: ålder 55 eller äldre, 
bor i eget boende, kan tala och skriva engelska. Enkäterna med 77 frågor delades 
ut eller skickades till potentiella deltagare, deltagarna fyllde i enkäterna anonymt 
och skickade tillbaka dem med posten. Etthundrasextiofyra äldre, 69 män, 92 
kvinnor och 3 som inte angav kön deltog i studien (65 %, 164 av 253). Nittiofem 
procent av deltagarna var vita, 74 % av männen och 50 % av kvinnorna var gifta. 
Endast 3 % uttryckte att de hade dålig hälsa. Fyrtio procent av männen och 52 % 
av kvinnorna uttryckte att de numera hade lägre sexuellt intresse, 68 % av både 
männen och kvinnorna uttryckte ett lägre sexuellt deltagande än tidigare. Hälsa 
visade sig vara av stor betydelse när det gäller närhet, självförtroende och sexuella 
attityder, deltagande och tillfredställelse, alltså är sexuella aktiviteter mer beroen-
de av hälsa än ålder. 
 
Artikel 4 
Spector IP & Fremeth SM ( 1996) Sexual behaviors and attitudes of geriatric resi-
dents in long-term care facilities. Journal of sex & marital therapy. 22(4), 235-46. 
 
Syftet med studien är att undersöka sexuella önskningar, attityder och beteenden 
hos boende på äldreboenden. Målet var att 1) beskriva aspekterna av sexualitet 
bland äldre på äldreboende när det gäller sexuell lust, beteende, attityder och  
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tillfredställelse. 2) undersöka ålder och könsskillnader, hypotesen var att män 
skulle uttrycka större sexuell lust och mer regelbunden sexuell aktivitet och att  
ålder skulle vara felaktigt relaterat till sexuell lust, aktivitet och attityder. 3) be-
stämma hur förstådd hälsa påverkar sexualiteten. Hypotesen var att  
känslomässig och fysisk försämring skulle vara felaktigt relaterat med sexuell lust 
och aktivitet. 4) undersöka hur aspekterna av långtidsvårds boende, såsom av-
skildhet, påverkar sexualiteten. Hypotesen var att uppfattningen om avskildhet 
skulle vara korrekt relaterat med sexuell lust och aktivitet. Fyrtioåtta boende på 
två olika äldreboende som enligt föreståndaren skulle kunna klara av att delta i 
studien tillfrågades, av dessa ville 40 (17män och 23 kvinnor) delta i en studie om 
sex. Åldern på deltagarna låg mellan 69-95 år. Trettiotvå stycken var 
änka/änkling, tre var gifta med partnern boende på samma boende, tre var skilda 
och två hade aldrig varit gifta. Trettiosex uttryckte att de för tillfället inte hade 
någon sexuell partner. Alla deltagarna var judar i Canada. Enkäten genomfördes 
muntligt då flera av deltagarna hade dålig syn eller rörlighet. Nittio procent hade 
inte haft någon ensam sexuell aktivitet den senaste månaden och 87,5 % hade inte 
haft någon gemensam sexuell aktivitet. När det gäller den ensamma aktiviteten 
hade två onanerat och två hade tittat i eller läst romantiska eller erotiska böcker. 
När det gäller den gemensamma aktiviteten hade fem kyssts eller kramats, fem 
hade rört eller smekts och två haft samlag. Miljön på boendet sågs som ett hinder 
när det gällde den sexuella aktiviteten, för kvinnorna var det även att det gick 1 
man på 3 kvinnor på boendet, vilket innebär att det är svårare att hitta en manlig 
partner. Resultatet visade att hälsostatus hade samband med sexuell tillfredställel-
se. De med högt sexuellt begär kan bli sämre tillfredställda på grund av brist på 
partner, dålig hälsa eller brist på avskildhet. Sexualkunskap och utbildning kan 
leda till ökad sexuell aktivitet bland de äldre, de borde få utbildning om det nor-
mala åldrandets påverkan på den sexuella funktionen. Desto mer sexuellt tillfred-
ställd en boende kände sig, desto högre ansåg de sin känslomässiga tillfredställel-
se vara, vilket innebär att sexuell tillfredställelse är en indikator på livskvalitet. 
 
Artikel 5 
Walker, BL & Ephross, PH (1999) Knowledge and attitudes toward sexuality of a 
group of elderly. Journal of gerontological social work. 31(1/2), 85-107 
 
Syftet med studien var att undersöka kunskap och attityder hos en grupp äldre 
angående sexualiteten. En grupp bestående av en gerontolog, en social arbetare, 
en geriatrier, en registrerad sjuksköterska och en personalutvecklare utvecklade 
159 punkter för att bedöma kunskap och attityder. För att begränsas tiden delades 
de 159 punkterna upp på fyra enkäter, varje enkät innehöll mellan 38-42 punkter. 
Frågorna skulle besvaras genom att man höll med eller inte höll med angående 
respektive påstående.  Deltagarna rekryterades från äldreboende på åtta platser i 
California, Maryland, Michigan och Virginia. De flesta besvarade enkäten på 15  
minuter eller mindre. Deltagarna bestod i 13 boende på äldreboende samt 55 som 
bodde inom kommunen och som deltog i ett rekreations program på ett center för 
äldre, medelåldern var 71,8, det var 15 män och 53 kvinnor som deltog,  
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majoriteten (97 %) var vita, 54 % var gifta, 35 % änkor/änklingar. Femtio procent 
uttryckte att de var i en sexuell relation, majoriteten (84 %) uttryckte sin hälsa  
som god eller väldigt god. En del av påståenden blev inte besvarade av alla, av de 
punkter som inte blev fullt besvarade fanns bl a påståenden om onani. Resultatet  
visade på att minst hälften kände sig bekväma med att prata om sexualitet, vilket 
innebär att en stor grupp känner sig obekväma med att prata om sexualitet. Nästan 
alla uttryckte att man kan bli förälskad i vilken ålder som helst och att behovet av 
intima relationer kvarstår genom hela livet. Alla uttryckte att sexualiteten även  
innefattar smekningar, beröring, flirtande och ömhet. Trots detta var det 37 % som 
inte höll med angående påståendet att sexuellt uttryck är ett livslångt behov. 
Femtio procent tyckte att boende på äldreboende borde få möjligheten att uttrycka 
sin sexualitet. Alla tyckte att personalen borde förstå deras känslor angående sex-
ualitet, de flesta (70 %) tyckte även att personalen har en stor roll när det gäller att 
hjälpa de boende att uttrycka sin sexualitet, nästan alla tyckte att personalen borde 
spendera tid med de boende bara för att prata, 93 % tyckte att personalen skulle 
krama de boende, 68 % tyckte att personalen skulle ge fot och ryggmassage. Åttio 
procent höll med om att personer runt 80-90 år fortfarande är kapabla till att ha 
samlag. Sjuttiotre procent höll inte med om att kvinnor förlorar sin sexlust efter 
menopausen och 80 % höll inte med om att sexuella aktiviteter hos äldre är farligt 
för hälsan. Majoriteten tyckte att läkare och övrig vårdpersonal borde tänka på att 
sexualiteten är viktig även för äldre. När det gäller ens rättigheter tyckte majorite-
ten att boende på äldreboende har rätt att ta beslut om deras sexuella uttryck och 
att man även på äldreboende har rätt till avskildhet. Att kunna sätta upp en ”stör 
ej” skylt eller att personalen inte går in i en boendes rum utan tillåtelse var något 
som de äldre höll med om. Majoriteten tyckte att ge uttryck för sin sexualitet ökar 
ens välbefinnande och kvalitet på livet. Sammanfattningsvis kan man säga att del-
tagarna i denna studie tyckte att sexualitet och närhet var viktigt i deras liv, att 
behovet av en intim relation kvarstår genom hela livet. Att personalen borde vara 
ha mer kunskap och ökad förståelse för de äldres sexualitet, men även att de äldre 
behöver kunskap om hälsofrågor och sexualitet. 
 
Artikel 6 
Gott, M & Hinchliff, S (2003) How important is sex in later life? The views of 
older people. Social Science & Medicin, 56, 1617-1628. 
 
Syftet med studien var att samla äldre personers åsikter om vilken roll och värde 
sex har när man blir äldre. En forskningsfråga som användes är: ”Hur viktigt är 
ditt sexliv för dig?”. Metoden som användes i studien var kombinerad kvantitativ 
och kvalitativ. Den kvantitativa delen var en enkät som deltagarna fick fylla i in-
nan de intervjuades. Semi-strukturerade intervjuer var den kvalitativa delen i stu-
dien. Analysen av det kvalitativa materialet skedde med grounded theory.  Det 
kvantitativa materialet analyserades med hjälp av ett dataprogram (SPSS) och 
redovisades i tabeller. Urvalet i studien var 21 män och 23 kvinnor i åldrarna 50- 
92. De hade valts ur från en patientlista från en allmänläkarklinik i Sheffield, Eng-
land. Endast 0,4 % av patienterna på allmänläkarkliniken var av en etnisk  
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minoritet, så slutsatsen blir att urvalet är främst inhemska heterosexuella engels-
män. Resultatet redovisades efter forskningsfrågan ”Hur viktigt är ditt  
sexliv för dig?”. Olika teman redovisades som ”Inte viktigt/lite viktigt”, ”Måttligt 
viktigt” samt ”Väldigt viktigt/extremt viktigt”. De som inte tyckte sexlivet var 
viktigt för dem var de som inte hade någon partner, eller inte trodde att de skulle 
ha sex igen under sin livstid. De som svarade att de själv eller partnern hade  
problem med hälsan ansåg att sex inte var viktigt eller lite viktigt. De som svarade 
att sexlivet var viktigt var ofta de som hade en partner och en bra relation till  
denna. Det framkom även i studien att ålder i sig inte inverkar på hur sexlivet upp-
fattas, men att ålder användes som en coping-resurs när man av någon anledning 
inte kunde ha sex längre. Likaså att man hade varit i förhållandet länge.  
Alla deltagarna som hade en sexualpartner erkände att sex hade en viss betydel-
se/var av vikt. Sex ansågs som en viktig komponent i ett nära 
känslomässigt förhållande senare i livet. Utanför ramen av detta förhållande var 
sex inte viktigt som t ex enstaka sexuella förbindelser. Att bibehålla fysisk 
intimitet genom kel och beröring när man inte längre kunde ha samlag, verkade 
vara centralt för välbefinnandet. En minoritet av deltagarna upplevde att sex hade 
blivit mer njutbart, och blev viktigare för dem sen de blev äldre. 
 
Artikel 7 
Gibson, M C, Bol, N, Woodbury, M G, Beaton, C & Janke, C (1999) Comparison 
of caregivers´, residents´, and community-dwelling spouses´ opinions about ex-
pressing sexuality in an institutional setting. Journal of Gerontological Nursing, 
25, 30-39. 
 
Syftet med studien var att jämföra åsikter om sexuellt beteende bland personal och 
äldre boende på ett sjukhus för kronisk vård/vårdhem samt makar till de boende, 
men som själv inte bodde på vårdhemmet. Frågeställningarna i studien löd: ”Finns 
det skillnader mellan vad dessa grupper anser vara relevanta faktorer att avgöra 
om sexuellt beteende hos de boende ska tolereras?” samt ”Finns det skillnader 
mellan dessa grupper i hur man anser att opassande sexuellt beteende (enligt egen 
mening) ska bemötas?”. Urvalet var all personal på det berörda sjukhuset i Onta-
rio, Kanada vilket innebar 1 205 personer, 182 patienter som var äldre kanaden-
siska krigsveteraner samt 103 makar som inte bodde på sjukhuset. Detta antal var 
tillfrågade att delta i studien men de som slutligen deltog var 388 personal, 72 
patienter samt 43 makar. Studien var kvantitativ med enkäter med ja, nej samt vet 
inte som enda svarsalternativ. Patienterna och makarna erbjöds bli intervjuade 
istället för att fylla i en enkät och det rörde sig då om strukturerade intervjuer. 
Analyserna gjordes utifrån Chi-square tester med signifikans på p= < 0.001. Re-
sultaten visade att personalen hade en mer tolerant syn på olika sexuella beteen-
den från patienterna än vad dessa och makarna själv hade. Faktorer som avgjorde 
om ett sexuellt beteende skulle tolereras var att det skedde i avskildhet, det var det 
primära för alla grupper. 
 
Artikel 8 
Loehr, J, Verma, S & Seguin, R (1997) Issues of sexuality in older women. Jour-
nal of Women´s Health, 6, 451-457. 



 38

Bilaga 3:6 
 
Syftet med studien var att undersöka vilka attityder kvinnor över 60 år har till 
sexualitet och intimitet, vilka frågor rörande dessa ämnen som var betydelsefulla 
för dem samt undersöka hur dessa frågor behandlas av vårdpersonal. Metoden i 
studien var kvalitativ och man använde sig av gruppintervjuer som utgick efter en 
mall med frågor rörande sexualitet. Intervjuerna spelades in och transkriberades  
och olika teman framkom. Författarna valde att berätta om sin föreliggande studie 
på vårdhem, seniorboende samt organisationsmöten för äldre i Kingston, Ontario, 
Canada och bjöd in kvinnor över 65 år att delta. En kvinna som var 60 år och  
bodde på ett äldreboende fick även delta trots åldern då hon ansågs representera 
den övriga åldersgruppen. De som valde att delta blev urvalet på 14 kvinnor i  
åldrarna 60-85 år. Flertalet av deltagarna var ensamstående, inkluderande fem 
änkor, två som aldrig gift sig, en som var separerad samt en som var skild. Resul-
tatet i studien var att kvinnorna ansåg att de alltid skulle vara sexuella  
varelser men att det fanns hinder för de som var ensamstående att finna nya män. 
De hinder som nämndes var att hälsan dalade, det fanns få ensamstående män i 
deras ålder samt att kvinnorna var bekväma med sitt liv med all frihet de hade. 
Många av kvinnorna ansåg att manlig impotens var en faktor för att deras sexuella 
vanor ändrades med åldern. Även åsikter om att män endast skulle vara intresse-
rade av dem för sex eller som vårdare framfördes. Kvinnorna i studien hade en 
uppfattning av att läkare ofta förbisåg frågor om sexualitet i deras åldersgrupp. 
Bristen på intresse från läkaren att diskutera ämnet ledde till hinder för kvinnorna 
att själv framföra det. Kvinnorna saknade även kunskap om det normala åldran-
dets påverkan på den sexuella funktionen både hos män och kvinnor. 
 
Artikel 9 
Routasalo, P & Isola, A (1996) The right to touch and be touched. Nursing Ethics, 
3, 165-176. 
 
Syftet med studien var att undersöka upplevelser av beröring bland äldre patienter 
samt sjuksköterskor tre vårdhem i Finland. Forskningsfrågorna löd: ”Hur upplever 
äldre patienter beröring i omvårdnaden?” samt ”Hur upplever sjuksköterskor be-
röring i omvårdnaden av äldre patienter?”. Metoden som användes var kvalitativ 
där informationen baserades på semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågornas 
teman var baserade på tidigare studier och innan intervjuerna startade gjorde man 
testintervjuer på två äldre patienter för att undersöka om frågorna förstods. Det 
resulterade i att två frågor skrevs om. Intervjuerna med patienterna tog mellan 15-
40 minuter beroende på vad patienten orkade. Intervjuerna med sjuksköterskorna 
tog mellan 20-55 minuter. Urvalet var 25 äldre patienter, tre manliga och 22 
kvinnliga patienter, samt 30 personal från tre vårdhem. Personalen bestod av åtta 
sjuksköterskor, 18 undersköterskor samt fyra vårdbiträden. Samtliga var kvinnor. 
Författarna använde sig av termen ”nurses” för att beskriva personalen. Persona-
len på varje avdelning valde ut patienter som kunde delta i intervjuerna. Resultatet 
i studien visade att sjuksköterskorna betonade att patienterna och deras anhöriga 
kunde fortsätta röra varandra som de gjort hemma men att flytta till sjukhus kunde 
innebära att beröringen minskade. 
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Beröring mellan patienter var ovanligt. De flesta patienter var rullstolsburna och 
kunde bara röra vid varandra när de satt nära varandra. Patienterna hade en reser-
verad attityd när det gällde att röra vid andra patienter, men enligt personalen 
hände det att patienterna klappade varandras händer ibland. När det gällde ämnet 
att röra vid sig själv, tolkade både personal och patienter att det gällde personlig 
hygien, fotmassage eller att sminka sig. Att röra vid sig själv i en sexuell mening 
ansågs omöjligt då det var flerbäddsrum på sjukhuset. 
 
Artikel 10 
Walker, B L & Harrington, D (2002) Effects of staff training on staff knowledge 
and attitudes about sexuality. Educational Gerontology, 28, 639-654. 
 
Syftet med föreliggande pilotstudie var att utvärdera vilken effekt personalunder-
visning hade på kunskap och attityder till sexualitet. Ett program för undervisning 
av personal i ämnet sexualitet bland äldre skapades av en grupp bestående av ex- 
perter i omvårdnadsundervisning, personalutveckling, socialarbete, geriatrik samt 
instruktionsdesign. Programmet innehöll videofilmer, instruktionsmanual, hjälp-
medel samt utvärderingsinstrument. Programmet delades upp i fyra teman: ”Be-
hovet av sexualitet och intimitet på vårdhem”, ”Sexualitet och demens”, ”Sexuali-
tet och åldrande” samt ”Familj och personliga problem”. Detta program använde 
författarna som undervisning av personalen som deltog i studien. Varje undervis-
ningstillfälle varade i ca en timme. Metoden som användes var kvantitativ, delta-
garna fick innan och efter undervisningen fylla i en enkät där deras attityder och 
kunskap till sexualitet mättes. Enkäten var i sig ett instrument (KATES-
Knowledge and Attitudes Toward Elderly Sexuality) som mäter ovanstående. Da-
tan analyserades med Chi-square tester. Urvalet i studien var 109 personal från 
fyra olika vårdhem i USA. Majoriteten var kvinnor (90, 4 %), en tredjedel var 
ensamstående och hade aldrig varit gifta, en tredjedel var gifta och resten var skil-
da eller änkor. Deras åldrar varierade mellan 20-69 år samt arbetserfarenheten 
varierade mellan 1-33 år. De flesta av kvinnorna var svarta amerikaner. Fråge-
ställningarna löd: ”Förändrades deltagarnas kunskap och attityder till äldres sexu-
alitet och intimitetsbehov från för- till eftertestet?”, ”Korrelerade något av den 
demografiska informationen med poängen på förtestet”?, ”Inom vilka delar för-
bättrades deltagarna signifikant”? samt ”Fann deltagarna programmet användbart 
och intressant?”. Resultaten visade att inom tre ämnen av fyra förbättrades perso-
nalens kunskap och attityder efter undervisningen. Angående den demografiska 
informationen visade det sig att män och vita hade större kunskap än svarta på 
förtestet. Det framkom att personalen hade blandade känslor inför sina roller och 
uppgifter som personal. De verkade tycka att de äldre kunde göra vad de ville i 
avskildhet, som t ex titta på erotiska filmer, men kände sig inte skyldiga att hjälpa 
de äldre anskaffa dessa saker. Deltagarna i studien var övervägande positiva (90 
%) till undervisningen och fann den användbar och intressant. 
 
 
 
 
 


