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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur äldres sexualitet kan ta sig uttryck 

samt att beskriva faktorer som påverkar äldres sexualitet. Syftet var också att beskriva 

möjligheter och hinder för vårdgivare att främja äldres sexualitet samt att beskriva artiklarnas 

kvalitet utifrån den metodologiska aspekten urval. En litteraturstudie med deskriptiv ansats 

genomfördes utifrån fyra kvalitativa och tio kvantitativa artiklar. De inkluderade artiklarna 

hade publikationsår mellan 2003 och 2013. Databaser som användes för artikelsökning var 

PubMed, Cinahl och PsychINFO med följande sökord: Sexuality, Nurses, Aged, Geriatrics, 

Attitude Of Health Personnel, Residential Facilities, Quality Of Life, Older Adults. 

Huvudresultatet visade att äldres sexualitet tog sig uttryck på många olika sätt. Intimiteten 

visade sig till viss del vara viktigare än själva samlaget. I allmänhet hade dålig hälsa, 

diagnostiserade sjukdomar, medicinska behandlingar samt hög ålder en negativ påverkan på 

äldres sexualitet. En tydlig policy med riktlinjer, utbildning och vägledning för personalen var 

alternativa möjligheter för att främja äldres sexualitet. Vårdgivarens osäkerhet och negativa 

attityd kring hantering och bemötande av äldres sexualitet var hinder för främjandet av äldres 

sexualitet. Slutligen var bristfälliga eller helt avsaknad av riktlinjer kring ämnet äldre och 

sexualitet ett hinder för främjandet av äldres sexualitet. De äldres sexualitet tar sig uttryck 

högst individuellt samt påverkas av individens förutsättningar och situation.  Få studier har 

genomförts inom ämnet äldre och sexualitet, därför är vidare forskning inom området 

nödvändig för ytterligare evidens. För att god vård skall kunna bedrivas krävs mer utbildning 

och forskning inom ämnet äldre och sexualitet. 
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Abstract 
The aim of this study was to describe how elderly’s sexuality can be expressed and to 

describe factors that affect older people's sexuality. The aim was also to describe the 

opportunities and barriers to health care providers to promote older people's sexuality and to 

describe the articles quality based on the methodological aspect of selection. A literature 

review with a descriptive approach was conducted on four qualitative and ten quantitative 

articles. The included articles were published between 2003 and 2013. Databases used for 

article search was PubMed, Cinahl and PsychInfo with the following keywords: Sexuality, 

Nurses, Aged, Geriatrics, Attitude Of Health Personnel, Residential Facilities, Quality Of 

Life, Older Adults. The Main results showed that elderly’s sexuality manifested itself in many 

different ways. The intimacy was to some extent more important than the actual intercourse. 

In general, poor health, diagnosed diseases, medical treatments and advanced aged had a 

negative impact on older people's sexuality. A clear policy with guidelines, education and 

guidance for staff were alternative ways to promote older people's sexuality. Caregiver’s 

uncertainty and negative attitude about the management and treatment of older people's 

sexuality was barriers to promoting older people's sexuality. Finally, inadequate or completely 

lack of guidance on the subject elderly and sexuality was barriers to promoting elderlies 

sexuality. Older people's sexuality is expressed highly individual and influenced by individual 

circumstances and situation. Few studies have been conducted on the subject elderly and 

sexuality, which is why further research in the area is necessary for further evidence. For 

proper care to be able to be performed more training and research is required in the subject 

elderly and sexuality. 

 

 

 

 

Keywords: Elderly, sexuality, sexual expression, caregiver, opportunities, barriers 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
1 Introduktion ...................................................................................................................... 1 

1.1 Sexualitet ............................................................................................................. 1 

1.2 Sjuksköterskans attityder och tankar om patientens sexualitet ............................ 1 

1.3 Sexualitet bland äldre........................................................................................... 2 

1.4 Teoretisk koppling ............................................................................................... 3 

1.5 Övriga begreppsdefinitioner ................................................................................ 4 

1.6 Problemformulering ............................................................................................. 4 

1.7 Syfte ..................................................................................................................... 4 

1.8 Frågeställningar ................................................................................................... 4 

2 Metod ............................................................................................................................ 5 

2.1 Design .................................................................................................................. 5 

2.2 Litteratursökning .................................................................................................. 5 

2.3 Kriterier för urval av källor .................................................................................. 6 

2.4 Dataanalys ............................................................................................................ 7 

2.5 Forskningsetiska överväganden ........................................................................... 7 

3 Resultat .......................................................................................................................... 7 

3.1 Äldres sexuella uttryck ........................................................................................ 8 

3.2 Faktorer som påverkar äldres sexualitet .............................................................. 9 

3.3 Vårdgivares möjligheter att främja äldres sexualitet ........................................... 10 

3.3.1 Riktlinjer, vägledning och utbildning ................................................... 10 

3.3.2 Aktiviteter, miljöanpassning och stöd .................................................. 11 

3.4 Vårdgivares hinder att främja äldres sexualitet ................................................... 11 

3.4.1 Negativa attityder och inställningar .................................................... 11 

3.4.2 Brist på riktlinjer och vägledning ........................................................ 12 

3.5 Kvalitetsgranskning utifrån den metodologiska aspekten urval .......................... 12 

4 Diskussion ..................................................................................................................... 13 

4.1 Huvudresultat ....................................................................................................... 13 

4.2 Resultatdiskussion ............................................................................................... 13 

4.2.1 Äldres sexuella uttryck ......................................................................... 13 

4.2.2 Faktorer som påverkar äldres sexualitet ............................................. 14 

4.2.3 Vårdgivares möjligheter att främja äldres sexualitet .......................... 15 

4.2.4 Vårdgivares hinder att främja äldres sexualitet .................................. 15 



 
 

4.2.5 Kvalitetsgranskning utifrån den metodologiska aspekten urval .......... 16 

4.3 Metoddiskussion .................................................................................................. 18 

4.4 Allmän diskussion ............................................................................................... 20 

4.4.1 Praktisk/klinisk betydelse och förslag till framtida forskning .............. 21 

5 Slutsats .......................................................................................................................... 22 

6 Referenser ...................................................................................................................... 23 

Bilaga 1



1 
 

1 Introduktion 

1.1 Sexualitet 
Enligt Världshälsoorganisationen definieras sexualitet inte enbart som samlag och erotik utan 

som mycket mer än så. Sexualitet kan till exempel handla om energi till att söka kärlek, 

beröring, ömhet och intimitet. Sexualitet är ett grundläggande behov hos såväl man, kvinna 

och barn, oavsett ålder, och skall inte särskiljas från andra mänskliga behov. Sexualiteten 

påverkar människans psykiska och fysiska hälsa eftersom den också påverkar tankar, 

sinnesstämning och handlingar (WHO, 2013). 

I slutet av 60-talet och i början av 70-talet började ämnet sexualitet lyftas inom 

vårdutbildningar och forskning men inte förrän i slutet på 80-talet framgick sexualitet 

systematiskt i kursplanerna. Innan 80-talets början och HIV-epidemins framfart, inriktades 

omvårdnadens kursplaner och forskning på sexualitet i samband med ryggmärgsskador, 

stroke, hjärtinfarkt, stomier och andra kroniska sjukdomar. Innan HIV-epidemin hade 

omvårdnadsforskare få anledningar till att studera människans sexualitet. Trots att 

forskningsintresset för människans sexualitet växte i samband med HIV-epidemin, inriktades 

forskningen då främst till vårdarens perspektiv på sexualitet och inte patientens (De Santis & 

Vasquez, 2010). Forskare har påvisat en rådande brist på forskning om människans sexualitet, 

framförallt forskning som innehåller kvalitativ metod som exempelvis intervjustudier. Detta 

då kvalitativa studier har visats vara av stor vikt för att kunna upptäcka faktorer som inverkar 

på sexualiteten hos gamla människor med nedsatt hälsa (Pangman & Seguire, 2000). 

I en studie av Southard och Keller (2008) ombads 52 patienter med cancerdiagnos att 

definiera sexualitet samt vad sexualitet betydde för dem. Resultatet visade att patienternas 

definition av sexualitet ter sig olika och har varierande betydelse för individen. Endast en liten 

del av deltagarna i studien uppgav att sexualitet hade tagits upp av läkaren eller 

sjuksköterskan. Ett flertal patienter önskade att ämnet sexualitet hade tagits upp av läkaren 

eller sjuksköterskan. 

 

1.2 Vårdgivares tankar, uppfattning och inställning till patientens sexualitet 

I en svensk studie undersöktes sjuksköterskors attityder och tankar om patienters sexualitet. 

Resultatet visade att även om sjuksköterskan är medveten om att samtal om sexualitet bör 

ingå i deras arbetsuppgifter, tog inte sjuksköterskan sig tid till att genomföra det med 

patienten. De upplevde även att de hade för dålig utbildning i ämnet (Saunamäki, Andersson 

& Engström, 2010). Detta är något som även har bekräftas i andra studier (Gott, Galena, 
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Hinchliff & Elford, 2004; Haboubi & Lincoln, 2003; Higgins, Barker & Begley, 2006; Lavin 

& Hyde, 2006; Yigit, Kanik, Ozcan & Yuzer, 2007). När författarna i den svenska studien 

jämförde sitt resultat med en tidigare studie från år 1986 kunde dock en utveckling inom 

ämnet konstateras eftersom sjuksköterskor på den tiden inte ansåg att frågor som berörde 

sexualitet ingick i deras yrkesprofession (Saunamäki et al., 2010). 

En annan mindre studie visade att sjuksköterskor upplevde det problematiskt att ge 

omvårdnad som berör sexualitet. Sjuksköterskorna var ovilliga till att diskutera sexualitet med 

sina patienter och tillämpade flera olika copingstrategier för att hantera frågor som berör 

patienters sexualitet (Guthrie, 1999). En studie av Magnan, Raynolds och Galvin (2005) 

visade att nästan hälften av sjuksköterskorna på ett stort medicinskt centrums olika 

avdelningar och mottagningar ansåg att sexualitet inte skulle diskuteras så vida inte patienten 

själva tog initiativ till det. Många sjuksköterskor upplevde det också som ett för känsligt ämne 

och hänvisade istället patienterna till en läkare. Majoriteten ansåg dock att det var deras 

ansvar att tillåta att patienter diskuterade sexuella frågor och problem med dem. 

Haboubi och Lincoln (2002) undersökte vårdpersonalens synpunkter om att diskutera sexuella 

frågor med patienter. Resultatet visade att terapeuter hade en lägre komfortnivå och en lägre 

vilja till att diskutera sexuella frågor med patienter än vad läkare och sjuksköterskor hade. 

Läkare var den yrkeskategori inom vården som diskuterade sexualitet mest med sina patienter. 

En brittisk studie genomfördes för att undersöka varför överläkare och sjuksköterskor inom 

primärvården inte lyfter frågan om sexualitet med sina patienter. Resultatet visade att 

överläkarna och sjuksköterskorna upplevde det extra besvärligt att diskutera sexualitet med 

patienter som var av motsatt kön, från en etnisk minoritet, medelålders och icke- 

heterosexuella patienter (Gott et al., 2004). 

 

1.3 Sexualitet bland äldre 

I en stor australiensisk studie undersöktes mäns sexuella aktivitet i åldrarna från 75 år till 95 

år samt olika faktorer som påverkar den sexuella aktiviteten. Av 3274 medverkande i studien 

påstod sig 85% av männen vara sexuellt aktiva och 30,8% hade haft sex minst en gång den 

senaste månaden (Hyde, Flicker, Hankey, Almeida, McCaul, Chubb & Yeap, 2010). 

En amerikansk studie som jämfört två åldersgrupper, 18-64 år och 65-87 år, bland kvinnor 

visade att alla kvinnor över 65 uppgav att de upplevde minst ett problem med sitt sexliv och 

att de skulle vilja diskutera detta med sin läkare, men vågade inte själva ta upp det. 

Majoriteten menade dock att det inte hade varit något problem att diskutera problemen om 

http://refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
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deras läkare hade tagit upp frågan och ansåg också att frågan är viktig (Nusbaum, Singh & 

Pyles, 2004). 

 

1.4 Teoretisk koppling 

Abraham Maslows teori om människans olika behov beskrivs med hjälp av hans 

behovstrappa, Hirarchy of needs. Enligt Maslow har människan olika mänskliga behov som 

måste uppfyllas för att hon skall bli fullt tillfredsställd. I Maslows behovstrappa delas olika 

behov in i olika steg där mer grundliga behov måste uppfyllas innan högre behov kan 

tillfredsställas. De olika stegen är: 

1. Fysiologiska behov som exempelvis hunger och törst. 

2. Behov av säkerhet. 

3. Närhet och kärlek- människan måste uppleva acceptans och känna tillhörighet. 

4. Självkänsla- att kunna prestera och bli uppskattad. 

5. Kognitiva behov som kunskap och förståelse. 

6. Estetiska behov som skönhet och utseende. 

7. Behov av självförverkligande- att fullfölja sin potential. 

Om människan har uppfyllt högre behov på trappan men inte grundbehoven, är inte 

människan fullt tillfredsställd. Enligt Maslow är behoven indelad efter prioritet men kan 

uppföljas i olika ordning (Weiten, 2007). 

 

Som sjuksköterska är du enligt ICN:s etiska kod skyldig att ge omvårdnad som respekterar 

mänskliga rättigheter samt ta hänsyn till människors värderingar, behov och tro. 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förhindra sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007). 

Den sexuella hälsan anses som ett fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt tillstånd av 

välbefinnande och är en mänsklig rättighet. För att den sexuella hälsan skall uppnås samt 

bevaras måste alla människors rättigheter respekteras, värnas och tillgodoses. I de sexuella 

rättigheterna, som erkänts bland annat i internationella dokument för mänskliga rättigheter 

och nationella lagar, inkluderas för alla människor rätten till bland annat högsta möjliga hälsa 

i relation till sexualitet samt tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård (Hulter, 2004). 
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1.5 Övriga begreppsdefinitioner 

Äldre - är en person av högre ålder, om tidsperiod under någons senare levnad 

(Nationalencyklopedin, 2013-04-08). I detta sammanhang en person som är antingen över 57 

år eller bosatt på äldreboende eller är pensionerad, alltså inte enbart kopplat till den biologiska 

åldern. 

 

Sexuell dysfunktion -  dysfunktion definieras av Nationalencyklopedin (2013-11-12) som en 

störning eller rubbning hos ett organ eller i en psykisk process. Detta stämmer överens med 

definitionen av sexuell dysfunktion i detta sammanhang, som något som kan bero på dels 

fysiska dysfunktioner eller på psykiska dysfunktioner. Sexuell dysfunktion är alltså högst 

individuellt och ett brett begrepp. 

 

1.6 Problemformulering 

Sexualitet och intimitet är något som människan har behov av oavsett ålder. Behovet av 

närhet och kärlek kan, trots hög ålder och fysisk ohälsa, fortfarande vara starkt. Att få uppleva 

närhet, intimitet och sex är en mänsklig rättighet. Det är också varje individs rätt att själv 

bestämma vad sexuella handlingar och intimitet innebär och i vilken utsträckning de själva 

har behov av detta. Varje människa behöver bli sedd som enskild individ där olika faktorer 

kan spela in i den sexuella hälsan, lusten och behovet av intimitet (Edberg & Wijk, 2009). 

Vikten av dessa behov är något som sjuksköterskor har kunskap om, men ändå finns stora 

brister i bemötandet av äldres sexualitet. Äldre som kommer i kontakt med sjuksköterskor ska 

kunna förvänta sig ett professionellt stöd i all rådgivning från sjuksköterskan. Därför är det av 

största vikt att sjuksköterskan besitter kunskap om olika former av hälsofrämjande åtgärder, 

även de som berör det sexuella, för att kunna utföra ett professionellt arbete. 

 

1.7 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur äldres sexualitet kan ta sig uttryck samt att beskriva 

faktorer som påverkar äldres sexualitet. Syftet var också att beskriva möjligheter och hinder 

för vårdgivare att främja äldres sexualitet. Vidare var syftet att beskriva artiklarnas kvalitet 

utifrån den metodologiska aspekten urval. 

 

1.8 Frågeställningar 

Hur kan äldres sexualitet ta sig uttryck? 
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Vilka faktorer kan påverka äldres sexualitet? 

Vilka möjligheter finns för vårdgivaren för att främja äldres sexualitet? 

Vilka hinder finns för vårdgivaren för att främja äldres sexualitet? 

Vilken kvalitet har artiklarna utifrån den metodologiska aspekten urval? 
 

2 Metod 

2.1 Design 

Studien var en deskriptiv litteraturstudie. Genom en beskrivande studie användes befintliga 

relevanta studier som sammanställdes för att göra informationen lättåtkomlig och 

distribuerbar (Polit & Beck, 2012). 

 

2.2 Litteratursökning 

Relevanta vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, Pubmed och Psychinfo samt 

genom manuell sökning i valda artiklars referenser. Sökningen genomfördes i de tre valda 

databaserna med MeSH-termer samt fritextsökning. Sökord valdes utifrån relevans till syfte 

och frågeställningar. Utvalda MeSH- termer var: Sexuality, Nurses, Aged, Geriatrics, Attitude 

Of Health Personnel, Residential Facilities, Quality Of Life. Följande ord användes till 

fritextsökningen: Promote, Elderly, Psychosexual Needs, Older Adults. I tabell 1 redovisas de 

sökord som resulterade till valda källor. 

 

Tabell 1. Sökord och databaser som resulterat i valda källor. 

Databas Sökord Antal träffar Valda källor 

Cinahl Aged [MeSH] AND 

Sexuality [MeSH] AND 

Nurses [MeSH] 

85 2 

Cinahl Older Adults AND Sexuality 

[MeSH] AND Nurses 

[MeSH] 

57 4 

PubMed Psychosexual Needs AND 

Sexuality [MeSH] AND 

Elderly 

15 1 

PubMed Attitude Of Health Personnel 

[MeSH] AND Residential 

19 2 
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Facilities [MeSH] AND 

Sexuality [MeSH] 

PsychINFO Attitude Of Health Personnel 

[MeSH] AND Residential 

Facilities [MeSH] AND 

Sexuality [MeSH] 

 

7 1 

Manuell sökning i 

valda källors 

referenslistor 

Relevans för 

syfte/frågeställning 

 4 

Totalt urval exklusive dubbletter 14 

 

En systematisk litteratursökning genomfördes i de tre databaserna med hjälp av de utvalda 

sökorden för att finna artiklar som besvarade studiens syfte och frågeställningar. Till en 

början användes sökorden var för sig för att ge en bild av bredden av potentiellt material. 

Därefter kombinerades sökorden med hjälp av den booleanska söktermen AND. Detta gjorde 

att sökningen avsmalnades vilket gav ett mer överskådligt utfall. Vidare läste författarna 

samtliga titlar och valde de artiklar som ansågs kunna vara relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. De valda artiklarnas abstrakt lästes sedan av båda författarna och därefter 

valdes 10 relevanta artiklar ut. En komplettering utfördes sedan genom manuella sökningar 

utifrån de valda artiklarnas referenslistor vilket resulterade i ytterliga 4 relevanta artiklar. 

Utfallet av litteratursökningen blev totalt 14 relevanta artiklar som besvarade syftet och 

frågeställningarna.  

 

2.3 Kriterier för urval av källor 

De inklusionskriterier som tillämpades vid urvalsprocessen av vetenskapliga artiklar var 

följande: publicerade under tidsintervallen 2003 till och med 2013, peer-reviewed, innehåll 

med relevans för studiens syfte och frågeställningar, finnas tillgängliga i fulltext via 

Högskolan i Gävles databaser. Artiklar som inte uppfyllde dessa kriterier exkluderades. Även 

artiklar som inte var på engelska eller svenska exkluderades. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar användes i resultatet. Ingen begränsning gjordes beträffande artiklarnas ursprung 

eftersom författarna vill främja resultatets bredd och djup. 
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2.4 Dataanalys 

Valda relevanta vetenskapliga artiklar lästes och bearbetades först ingående av båda 

författarna separat och sedan gemensamt. I tabell 2 (Bilaga 1) sammanställde författarna 

artiklarnas författare, publiceringsår, titel, syfte, design, metod, undersökningsgrupp, 

dataanalys och huvudresultat. Författarna läste enskilt artiklarnas resultat ingående flera 

gånger för att sedan gemensamt diskutera dessa för att undvika bortfall eller feltolkningar av 

resultaten. Vissa textavsnitt som ansågs besvara studiens syfte och frågeställningar kodades 

av författarna tillsammans med olika färger. Efter detta grupperades de olika färgkodade 

resultaten utifrån de kategorier som författarna identifierat tillsammans. Författarna granskade 

varandras sammanställningar för att formalia och tolkning av resultaten skulle 

överensstämma. Vid granskningen av hur de valda artiklarna hanterat den metodologiska 

aspekten urval började författarna med att tillsammans fastställa vilka urvalsmetoder som 

beskrevs i de olika artiklarna. Sedan utgick författarna från Forsberg och Wengströms (2013) 

beskrivning av att värdera kvalitativ och kvantitativ forskning. Denna granskning 

sammanställdes sedan i en löpande text som kritiskt granskades av båda författarna och sedan 

presenterades under en egen rubrik i resultatet och vidare i resultatdiskussionen. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

I litteraturstudier bör det kring presentation av resultat och urval göras etiska överväganden. 

All data ska presenteras och presenteras objektivt. Artiklar bör granskas utifrån studiens etiska 

överväganden och felaktiga inklusioner och exklusioner får inte ske (Forsberg & Wengström, 

2013). Författarna har enligt Forsberg och Wengströms (2013) forskningsetiska 

rekommendationer tagit avstånd från bland annat plagiering och stöld av data. Studiens 

författare har även objektivt granskat artiklarnas etiska överväganden samt presenterat och 

granskat resultaten från artiklarna objektivt. 

 

3 Resultat 

De 14 artiklar som utgör resultatet i denna litteraturstudie redovisas i löpande text samt 

översiktligt i tabell 2 (Bilaga 1) där författare, publiceringsår, titel, syfte, design, metod, 

undersökningsgrupp, dataanalys och huvudresultat redovisas. Resultatet har dels delats in i 

rubriker samt rubriker med tillhörande kategorier för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Under den första rubriken i resultatet redovisas äldres sexuella uttryck, under 

den andra rubriken redovisas vilka faktorer som påverkar de äldres sexualitet. De två 
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nästföljande rubrikerna med tillhörande kategorier berör vårdgivarens möjligheter respektive 

hinder för att främja äldres sexualitet. Den metodologiska frågeställningen angående 

artiklarnas kvalitet utifrån hantering av urval redovisas sist i resultatet under en egen rubrik. 

 

3.1 Äldres sexuella uttryck 

Enligt personalen på äldreboendena i Frankowski och Clarks (2009) studie förekom sexuell 

aktivitet ganska ofta hos deras åldringar på boendena. I studien var intim beröring, som att 

hålla varandras händer och andra mindre fysiskt intensiva uttryck övervägande det vanligaste 

sättet att uttrycka sexualitet på. Ett exempel i studien var två personer, som var ett erkänt par 

hos vårdpersonalen, som var mycket fäst vid varandra. Dessa två åt mat, gjorde aktiviteter 

tillsammans, stöttade varande vid sjukdom och delade rum när de kände sig ensamma. I ett 

annat exempel från samma studie berättade en kvinnlig vårdtagare att hennes älskare gillade 

hennes hår och att han (älskaren) fick orgasm när han rörde vid hennes hästsvans. Generellt 

visade sig intimiteten vara viktigare än själva samlaget. Majoriteten av de äldre personerna 

som deltog i studien var intresserad av vad man kallade ett romantiskt förhållande, utan att 

exakt definiera vad det innebar. En manlig vårdtagare berättade att han var intresserad av 

kvinnor men att de flesta kvinnor var runt 80 år, vilket han trodde var för gammalt för en 

relation i hans smak. De flesta vårdtagare beskrev att ett intresse för en relation fanns, men 

svårigheten var att finna en partner i sin smak. Både sexualitet och relationer yttrade sig på 

olika sätt och även masturbation förekom. Exempelvis hade en kvinnlig boende rådfrågat sin 

läkare om sexleksaker som hon skulle använda för att masturbera. Läkaren svarade kvinnan 

med att läkaren själv inte besatt den kunskapen för att kunna rekommendera sexleksaker. En 

annan vårdtagare hade vid flera tillfällen hittats av vårdgivare i en underlig sovställning efter 

att kvinnan somnat medan hon masturberat. 

 

I Mroczek, Kurpas, Gronowska, Kotwas och Karakiewicz (2013) studie uppgav de boende 

psykosexuella behov som inkluderade konversationer, ömhet, emotionell närhet som empati, 

sexuella kontakter och fysisk närhet. De viktigaste faktorerna i ett förhållande uppgavs vara 

ömsesidig respekt och känslan av tillit till partnern. Endast 39 % av de boende upplevde att de 

hade möjlighet att tillfredsställa sina psykosexuella behov och endast 6 % hade diskuterat 

deras psykosexuella behov med vårdgivaren. 
 

I DeLamater och Sills (2005) studie angav männen ett något högre sexuellt behov än 

kvinnorna. I en observationsstudie på ett äldreboende visade det sig att äldre personer 
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kommunicerade med varandra på flera olika sätt. Resultatet visade att det sociala samspelet 

påverkade det personliga, kulturella och strukturella förbindelsen till hur de boende visade 

humor, fientlighet och sexuellt uttryck. De sexuella uttrycken bestod i att visa varandra värme 

och tillgivenhet. Detta gjorde de boende genom att flirta med varandra genom olika 

kommentarer, ofta med humoristiska inslag. De uttryckte även värme genom att ge varandra 

komplimanger och ibland genom närhet, hålla varandras händer eller genom pussar och 

kyssar. De sistnämnda uttrycken var vanligare och visades mer öppet på de boenden där en 

generellt mer tillåtande inställning fanns (Hubbard, 2003). 
 

I Papaharitou, Nakopoulou, Kirana, Giaglis, Moraitou och Hatzichristous (2008) studie 

uppgav hälften av deltagarna i studien (N= 454) att de upplevde sexuell lust och hade samlag i 

snitt fyra gånger per månad. Majoriteten i Ginsberg, Pomerantz och Kramer-Feeleys (2005) 

studie (N= 166) uppgav att de haft fysiska och sexuella upplevelser som beröring/hålla hand, 

kramar/hålla om och kyssar dagligen eller minst en gång i månaden under det senaste året. 

Alla sexuella upplevelser, förutom onani, önskade alla deltagare uppleva mer av. 

 

3.2 Faktorer som påverkar äldres sexualitet 
I en amerikansk studie framkom att den faktor som främst påverkade kvinnors sexualitet 

negativt var mediciner, medan män främst påverkades negativt av förstorad prostata, 

läkemedel mot högt blodtryck och koagulantia (DeLamater & Sill, 2005). En annan studie 

visade att både kvinnor och män angav att avsaknaden av en sexuell partner hade en 

betydande roll i deras sexualliv och påverkade det negativt (DeLamater & Sill, 2005; 

Ginsberg et al., 2005). En rådande negativ attityd mot sexuell aktivitet var också en 

gemensam faktor mellan könen men var mest betydande hos männen. Social status som låg 

inkomst påverkade sexuell aktivitet negativt. Gemensamma faktorer för båda könen som 

påverkade sexualiteten var ålder och högt blodtryck (DeLamater & Sill, 2005). 
 

I DeLamater och Moormans (2007) studie hade i allmänhet diagnostiserade sjukdomar och 

medicinska behandlingar ett negativt samband med förekomsten av sexuell aktivitet. Hos 

både kvinnor och män hade de sexuella attityderna ett samband med beteendet till sin partner, 

och sexuell lust hade ett positivt förhållande till en högre frekvens av onani. Tillfredsställelse 

som följd av en fysisk relation med en partner hade ett starkt positivt samband till beteendet. 

Oavsett faktorer hade en högre åldern en signifikant negativ påverkan på sexualiteten bland 

äldre. I en studie av Tessler Lindau, Schumm, Laumann, Levinson, O´Muircheartaigh och 
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Waite (2007) var kvinnor mindre benägna till en intim relation med en partner och mindre 

sexuellt aktiva än män. Kvinnor och män som skattade sin hälsa som dålig var mindre 

benägna till sexuell aktivitet. Bland de kvinnor och män som var sexuellt aktiva svarade 

hälften att de besvärades med minst ett sexuellt problem. De vanligaste problemen med 

sexualitet bland kvinnorna var låg sexlust, svårigheter till vaginal lubrikation och oförmåga 

till orgasm. Bland männen var det vanligaste sexuella problemet erektionssvårigheter. Enligt 

studien diskuterades sällan sexuella problem med läkare. 
 

Bland gifta par i en Grekisk studie var stigande ålder och antal år som paret varit gifta 

signifikant relaterat till minskad frekvens av samlag. De par som gift sig på grund av kärlek 

hade oftare samlag än par som ingått ett arrangerat äktenskap. Faktorer som var signifikant 

associerade med sexuella beteenden och intressen var kön, ålder och inkomst. Om giftermål 

grundats av kärlek och om personen fortfarande var kär i sin partner hade också en positiv 

betydelse för det sexuella beteendet och intresset (Papaharitou et al., 2008). I en studie som 

genomfördes på äldre personer i Taiwan kunde ett samband ses mellan sexuell aktivitet, bättre 

hälsa och högre livskvalitet. Lägre stress och mer daglig aktivitet hos äldre sexuellt aktiva 

människor hade en positiv koppling till sexuell aktivitet och livskvalitet. Fem viktiga faktorer 

som påverkade sexuell aktivitet var: kön, ålder, vara tillsammans med en partner, sexuell 

kunskap och sexuella attityder (Wang, Lu, Chen & Yu, 2008). 

 

3.3 Vårdgivares möjligheter att främja äldres sexualitet 

3.3.1 Riktlinjer, vägledning och utbildning 

En studie utförd på flera olika vårdhem i Kansas påvisade vikten av att ha en tydlig policy 

med riktlinjer för hur de boendes sexualitet skulle bemötas och hanteras. På de boenden som 

hade tydliga riktlinjer upplevde både vårdgivare och chefer att bemötande av de äldres 

sexualitet inte var problematiskt. Studien visade även att utbildning och vägledning för 

vårdgivare var viktigt för att de skulle känna sig trygga i att bemöta de äldres sexualitet, vilket 

var till gagn för de äldre (Doll, 2013). 
 

I en studie av Bauer, McAuliffe, Nay och Chenco (2013) visades att undervisning i ämnet 

äldre och sexualitet var av stor vikt för att undvika negativa åsikter hos vårdgivaren om 

vårdtagare som uttryckte sin sexualitet på äldreboenden. Utbildningen resulterade i en mer 

tillåtande, öppen och positiv attityd hos vårdpersonalen mot äldres sexualitet. Ingen 

signifikant skillnad i den positiva förändringen sågs gällande variablerna kön, ålder, 
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modersmål, arbetsposition, arbetserfarenhet inom äldrevård eller på vilken plats studien 

genomfördes. 

 

3.3.2 Aktiviteter, miljöanpassning och stöd 

Främjande insatser för äldres sexualitet var kulturella evenemang och möten av olika slag 

vilket skapade möjligheter till att träffa nya människor, samtala och planera inför framtiden. 

Genom att vårdgivarna visade respekt för vårdtagarnas privatliv samt gav stöd till deras 

personliga frihet skapades möjligheter för att tillgodose vårdtagarnas psykosexuella behov 

(Mroczek et al., 2013). Enligt Bauer, Nay och McAuliffe (2007) införskaffade en del 

vårdenheter dubbelsängar till par eller anpassade miljön genom att slå ihop två rum till ett. 

Några vårdgivare kontaktade sexrådgivare eller kurator vid behov. 

 

3.4 Vårdgivares hinder att främja äldres sexualitet 

3.4.1 Negativa attityder och inställningar 

Studier har visat att vårdgivare ofta förstod och var medvetna om äldres behov av sexuell 

intimitet (Frankowski & Clark, 2009) dock förekom negativa attityder gällande äldres 

sexualitet och olika faktorer påverkade och försvårade främjande insatser för äldres sexualliv 

(Bauer, et al., 2007; Bouman, Arcelus & Benbow, 2007; Doll, 2013; Frankowski & Clark, 

2009; Roach, 2004). Attityder som att äldre och sexualitet var ett olämpligt och påträngande 

ämne och att sexualitet och intimitet inte lämpade sig på vårdhem, kunde ses i resultatet av en 

studie av Bauer et al. (2007). En australiensisk studie av Roach (2004) visade att vårdgivarens 

attityd och hantering av äldres sexualitet påverkades av den generella attityden som rådde på 

arbetsplatsen. Vårdgivarens hantering av äldres frågor och problem kring sexualitet 

påverkades av hur bekväm vårdgivaren själv var i ämnet. På de arbetsplatser där en negativ 

attityd fanns var inställningen att sexuella frågor och problem gav upphov till obekväma 

situationer för de boende och för personalen. 
 

I Frankowski och Clarks (2009) studie gjorde vårdgivaren ofta subjektiva bedömningar när 

vårdtagare visade intimitet på boendet. Vårdgivare kunde ibland agera nedlåtande genom att 

tala med vårdtagare som om de vore barn, kalla dem för söta och exempelvis besluta över om 

par fick dela rum med varandra eller inte. 
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3.4.2 Brist på riktlinjer och vägledning 

Studier har visat att vårdgivare upplevde sin osäkerhet, vilken bottnade i bristen på riktlinjer 

och vägledning, som ett hinder vid hantering och bemötande av äldres sexualitet (Frankowski 

& Clark, 2009; Roach, 2004). Bristen på, eller bristfälliga, riktlinjer för hur sexuella frågor 

och problem skulle bemötas visade sig vara ett hinder för vårdgivares bemötande och 

hantering av de äldres sexualitet (Bauer et al., 2007; Doll, 2013; Frankowski & Clark, 2009). 

Roachs (2004) studie visade att chefernas inställning till de äldres sexualitet hade en stark 

påverkan på vårdgivarens bemötande och hantering av de äldres sexualitet. Det påverkades 

positivt då chefen hade en mer positiv inställning och stöttade personalen i frågan. 

 

3.5 Kvalitetsgranskning utifrån den metodologiska aspekten urval 
Av de 14 artiklar författarna valt att inkludera i litteraturstudien hade fyra kvalitativ ansats 

och tio hade kvantitativ ansats. För att granska den metodologiska aspekten urval använde 

författarna Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av att värdera kvalitativ och 

kvantitativ forskning. 
 

Av de fyra kvalitativa artiklarna var det två som inte beskrev hur urvalet gått till 

överhuvudtaget (Frankowski & Clark, 2009; Hubbard et al., 2003). En artikel (Doll, 2013) 

beskrev ett teoretiskt urval där alla 340 vårdhem i Kansas, USA, tillfrågades att ingå i studien, 

när och hur urvalet skedde beskrevs inte. Endast en (Roach, 2004) av de fyra kvalitativa 

artiklarna beskrev när, var och hur urvalet skett, vilket var ett strategiskt urval. Av de 

kvantitativa artiklarna var det endast en (Wang et al., 2008) som hade använt ett randomiserat 

urval, denna artikel beskrev väl hur urvalet gått till, även när, var och hur urvalet skett. En 

artikel (Papaharitou et al., 2008) hade använt ett bekvämlighetsurval och beskrev hur, var och 

när urvalet skett. Resterande åtta kvantitativa artiklarna (Bauer et al., 2013; Bauer et al., 2007; 

Bouman et al., 2007; DeLamater & Moorman, 2007; DeLamater & Sill, 2005; Ginsberg et al., 

2005; Mroczek et al., 2013; Tessler Lindau et al., 2007) hade använt ett icke slumpmässigt 

systematiskt kvoturval. Av dessa hade en (Bauer et al., 2013) enbart angivit var urvalet skett 

och två (Ginsberg et al., 2005; Bouman et al., 2007) var och hur urvalet skett. Övriga fem 

(Bauer et al., 2007; DeLamater & Moorman, 2007; DeLamater & Sill, 2005; Mroczek et al., 

2013; Tessler Lindau et al., 2007) hade beskrivit var, hur och när urvalet skett. 
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4 Diskussion 

     4.1 Huvudresultat 

Äldres sexualitet tog sig uttryck på många olika sätt. Allt från masturbation och samlag till att 

ge komplimanger, kommentarer, flirta och hålla i någons hand. Intimiteten visade sig till viss 

del vara viktigare än själva samlaget. 

 

I allmänhet hade dålig hälsa, diagnostiserade sjukdomar, medicinska behandlingar samt hög 

ålder en negativ påverkan på äldres sexualitet. Avsaknaden av en partner samt negativ sexuell 

attityd hade påverkan på sexualiteten hos båda könen. 

En tydlig policy med riktlinjer, utbildning och vägledning för personalen var alternativa 

möjligheter för att främja äldres sexualitet. Andra möjligheter för att främja äldres sexualitet 

var att anordna arrangemang av olika slag samt miljöanpassning.  

 

Vårdgivarens osäkerhet och negativa attityd kring hantering och bemötande av äldres 

sexualitet hindrade främjandet av äldres sexualitet. Slutligen var bristfälliga eller helt 

avsaknad av riktlinjer kring ämnet äldre och sexualitet ett hinder för främjandet av äldres 

sexualitet. 

 

Två av de i studien ingående artiklarna beskrev inte hur urvalet gick till. En av artiklarna 

använde ett teoretiskt urval och en använde ett strategiskt urval. Endast en av artiklarna 

använde ett slumpmässigt urval och resterande nio artiklar använde icke slumpmässiga urval, 

av dessa använde en studie bekvämlighetsurval och de övriga åtta systematiskt kvoturval. Åtta 

artiklar beskrev både när, var och hur urvalet gått till. 

 

     4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Äldres sexuella uttryck 

I föreliggande studie förekom sexuell aktivitet hos äldre och de gav uttryck för det på flera 

olika sätt (Frankowski & Clark, 2009) vilket även beskrivs av Cohen (1984) och Hulter 

(2004). Värme och tillgivenhet (Hubbard, 2003), ömsesidig respekt och känsla av tillit till sin 

partner (Mroczek et al., 2013) var något som betonades som viktiga faktorer för äldres 

sexuella uttryck. Andra sexuella uttryck som kommunikation, ge komplimanger, hålla 

varandras händer, pussar (Hubbard, 2003) och masturbation (Frankowski & Clark, 2009) 

påträffades hos de äldre i föreliggande studie. Det framgick i denna studie att förhållandet till 
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sin partner hade en betydande roll till de äldres sexuella uttryck och intresse (Papaharitou et 

al., 2008; Wang et al., 2008). Hulter (2004) belyser att en person vars sexualitet är under 

förändring på grund av ålder, eller till exempel av en sjukdom, riskerar att uppleva ett hot mot 

sin identitet. Författarna anser därför att det är viktigt för vårdgivare att ha förståelse för och 

insikt i olika sexuella problem då de har i uppgift att främja hälsa och lindra eventuellt 

lidande. Denna uppgift är något som även beskrivs som en del av sjuksköterskans profession i 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007). 

 

I föreliggande studie handlade äldres sexualitet inte enbart om samlag och erotik utan även 

om mycket annat (Frankowski & Clark, 2009; Ginsberg et al., 2005; Hubbard, 2003; Mroczek 

et al., 2013). Detta kan sägas överensstämma väl med WHO´s definition av sexualitet (WHO, 

2013). Det framkom i föreliggande studie att sexualitet förekommer och uttrycks olika 

beroende på individ och situation (DeLamater & Moorman, 2007; DeLamater & Sill, 2005; 

Frankowski & Clark, 2009; Ginsberg et al., 2005; Hubbard, 2003; Mroczek et al., 2013; 

Tessler Lindau et al., 2007). Vidare kan här nämnas Maslows behovstrappa som beskriver 

sexualitet som ett grundläggande behov (Weiten, 2007). 

 

Enligt Maslows teori behöver alla människor uppfylla vissa behov. Maslow menar att 

människans behov inte behöver uppfyllas i en specifik ordning, dock bör grundläggande 

fysiologiska behov med fördel uppfyllas först, för att högre behov skall få möjlighet till att 

uppfyllas optimalt. För att kunna uppfylla självkänsla, kognitiva behov, estetiska behov och 

behov av självförverkligande bör människan redan ha uppfyllt grundläggande fysiologiska 

behov, säkerhet och kärlek (Weiten, 2007). Författarna av föreliggande studie betonar att 

äldres sexuella behov måste uppmärksammas och tillgodoses för att så god omvårdnad som 

möjligt skall kunna utföras. Detta då behovet av närhet och intimitet är ett viktigt 

grundläggande behov. Författarna anser att detta är av stor vikt för vårdgivare, som 

sjuksköterskor, då det enligt ICN:s etiska kod är sjuksköterskans ansvar att se till hela 

människan i omvårdnadssituationen (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007). 

 

4.2.2 Faktorer som påverkar äldres sexualitet 

I föreliggande studie påverkades äldre mäns sexualitet negativt av sexuell dysfunktion och 

erektionssvårigheter (Tessler Lindau et al., 2007). Detta har i andra studier visat sig ha ett 

samband med ökad ålder (Taylor & Gosney, 2011; Trudel et al., 2000). I denna studie 

framgick det inte att diabetes hade en negativ påverkan på äldre mäns sexualitet, vilket dock 
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visats i andra studier (Cohen, 1984; Taylor & Gosney, 2011). Prostataproblem och läkemedel 

mot kärlsjukdom var i denna studie ytterligare två faktorer som påverkade mäns sexualitet 

(DeLamater & Sill, 2005), vilket också bekräftas i en studie av Taylor och Gosney (2011). 

 

I föreliggande studie hade avsaknaden av en sexuell partner en betydande roll för båda könens 

sexualliv (DeLamater & Sill, 2005; Ginsberg et al., 2005). Detta kan sägas överensstämma 

med Taylor och Gosleys (2011) studie vilka även tillägger partnerns dåliga hälsa som en 

orsak till minskad sexuell aktivitet. Andra studier har visat att hos äldre personer med partner 

hade betydelsen av sexuella uttryck en större roll än hos personer som inte hade en partner 

(Parker, 2006). I denna studie hade intresset för sex en betydande roll för äldre personers 

sexualliv (DeLamater & Moorman, 2007; Wang et al., 2008) vilket överensstämmer med en 

annan studie (Taylor & Gosney, 2011). I denna studie hade de äldres egna attityder mot 

sexuell aktivitet en betydande negativ roll för äldres sexualliv (DeLamater & Moorman, 2007; 

DeLamater & Sill, 2005; Wang et al., 2008). 
  
4.2.3 Vårdgivares möjligheter att främja äldres sexualitet 

Föreliggande studie visade att de boenden med tydliga riktlinjer och policy inte upplevde 

bemötandet av äldres sexualitet som problematiskt (Doll, 2004). Detta i likhet med en annan 

studie där policy, riktlinjer och utbildning inom ämnet var av vikt för vårdgivarens trygghet i 

bemötandet av äldres sexualitet (Southard & Keller, 2008). Utbildning och vägledning i 

ämnet äldre och sexualitet var i denna studie en möjlighet till utveckling av vårdgivarens 

attityd och trygghet i ämnet (Bauer et al., 2013; Doll, 2013). Detta kan sägas överensstämma 

med en äldre studie som undersökte sjuksköterskeelevers attityder och kunskaper om äldres 

sexualitet före och efter utbildning i ämnet. Resultatet visade att sjuksköterskeeleverna efter 

utbildningen blivit både tryggare och mer kunnig inom ämnet med ett större mod att lyfta 

frågan om sexualitet med patienter (Fielo & Warren, 1997). Författarna i föreliggande studie 

instämmer om vikten av utbildning kring ämnet äldre och sexualitet för samtliga vårdgivare 

för att god vård skall kunna utföras. 

 

4.2.4 Vårdgivares hinder att främja äldres sexualitet 

Föreliggande studie visade att vårdgivare ofta förstod och var medvetna om äldres behov av 

sexuell intimitet (Frankowski & Clark, 2009) men att bristfälliga riktlinjer (Bauer et al., 2007; 

Doll, 2013; Frankowski & Clark, 2009) och osäkerhet hos vårdgivaren hindrade det 

främjande arbetet av de äldres sexualitet (Frankowski & Clark, 2009; Roach, 2004). Ett flertal 
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liknande studier bekräftar att även om sjuksköterskan varit medveten om att samtal om 

sexualitet bör ingå i deras arbetsuppgifter, tog denne sig inte tid till att genomföra det med 

patienten (Gott et al., 2004; Haboubi & Lincoln, 2003; Higgins et al., 2006; Lavin & Hyde, 

2006; Saunamäki et al., 2010; Yigit et al., 2007). 
 

I föreliggande studie visade det sig att vårdgivarens hantering av äldres frågor och problem 

kring sexualitet påverkades av hur bekväm vårdgivaren själv var i ämnet (Roach, 2004). 

Southard och Kellers (2008) studie visade att vårdtagaren gärna vill diskutera sexualitet men 

att vårdgivaren sällan gör detta, vilket visats i flera andra studier (Gott et al., 2004; Haboubi & 

Lincoln, 2003; Higgins et al., 2006; Lavin & Hyde, 2006, Saunamäki et al., 2010; Yigit et al., 

2007). Författarna anser att detta kan bero på vårdgivarens egen bekvämlighet vad gäller 

dessa frågor. 
 

I föreliggande studie hindrades främjandet av äldres sexualitet av vårdgivarens negativa 

attityder (Bauer et al., 2007; Bouman et al., 2007; Doll, 2013; Frankowski & Clark, 2009; 

Roach, 2004). Främjandet hindrades även av den generella attityd som rådde på arbetsplatsen 

(Roach, 2004). Enligt denna studie diskuterades sällan sexuella problem med läkare (Tessler 

Lindau et al., 2007) vilket också andra forskare konstaterar (Southard & Keller, 2008). 

Föreliggande studie visade att vårdgivare ibland kunde agera nedlåtande mot vårdtagare som 

visade intimitet (Frankowski & Clark, 2009). 

 

4.2.5 Kvalitetsgranskning utifrån den metodologiska aspekten urval 

Den urvalsmetod en forskare väljer att använda har stor inverkan på studien. Inom den 

kvantitativa forskningen görs urval för att kunna uppnå statistiska konklusioner och möjlighet 

att generalisera resultatet. Detta i kontrast till den kvalitativa forskningen som istället strävar 

efter att kunna dra slutsatser eller skapa förståelse om ett mer specifikt problem. En annan 

skillnad mellan de olika ansatserna är att inom den kvantitativa forskningen görs en tydlig 

plan upp för urvalet innan studien, medan det kvalitativa urvalet kan konstrueras och 

förändras under studiens gång (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2012). Åtta 

artiklar (Bauer et al., 2013; Bauer et al., 2007; Bouman et al., 2007; DeLamater & Moorman, 

2007; DeLamater & Sill, 2005; Ginsberg et al., 2005; Mroczek et al., 2013; Tessler Lindau et 

al., 2007) i föreliggande studie hade använt ett icke slumpmässigt systematiskt kvoturval. 

Denna typ av urval ger en god representation av populationen som undersökts. Detta då 

deltagarna väljs för att representera populationen vilket gör att variationen mellan gruppens 
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individer bättre representerar populationens variationer, till skillnad från ett 

bekvämlighetsurval. Däremot har det icke slumpmässiga strategiska kvoturvalet många 

svagheter i likhet med bekvämlighetsurvalet, men oavsett om det sker på ett mer eller mindre 

korrekt sätt så har det ändå fler fördelar än bekvämlighetsurvalet (Forsberg & Wengström, 

2013; Polit & Beck, 2012). 

 

I föreliggande studie hade en artikel (Papaharitou et al., 2007) använt ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurvalet är, till skillnad från kvoturvalet, inte anpassat för att representera en 

population. Denna urvalsmetod innebär att forskaren väljer de personer som är enkelt och 

bekvämt tillgängliga, eller individer som själva väljer att delta, och problemet med denna 

urvalsmetod är att undersökningsgruppen kan komma att bestå av individer som är atypiska 

för populationen (Polit & Beck, 2012). 

 

En artikel (Wang et al., 2008) hade använt ett randomiserat urval. När forskare gör ett 

randomiserat urval utgår de från en population och varje individ i populationen har lika stor 

chans att bli utvald.  Det är alltså enbart slumpen som avgör vilka individer i populationen 

som blir utvalda (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2012). 

 

Strategiskt urval användes i en av de inkluderade artiklarna (Roach, 2004). Det strategiska 

urvalet innebär att forskarna väljer individer som bäst kommer kunna gynna studien. Det finns 

många olika former av strategiskt urval, men grunden i alla är att urvalet sker för att skapa en 

undersökningsgrupp som bäst kommer kunna svara till studiens syfte, alltså individer som har 

mycket information om forskningsfrågan och kan ge variation till resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2013; Polit & Beck, 2012). 

 

En artikel (Doll, 2013) beskriver ett teoretiskt urval vilket är en urvalsmetod där forskarna 

utgår från en idé om en teori kring ett fenomen. Forskarna strävar här efter att få fram 

informanter som kan ge olika synvinklar på ett fenomen, alltså intervjupersoner med olika 

upplevelser och erfarenheter av fenomenet. Informanterna är inte heller begränsade till att 

vara personer, de kan också vara tidpunkter, händelser eller delar av verkligheten (Forsberg & 

Wengström, 2013; Polit & Beck, 2012). 

 

Som tidigare nämnt har den urvalsmetod som används i en studie stor inverkan på studiens 

resultat. För att värdera urvalsmetoden i en vetenskaplig artikel bör en kritisk granskning 
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göras av urvalsmetod jämte syfte, alltså lämpligheten vilket syftar till om forskaren har använt 

ett lämpligt urval för att finna informationsrika informanter. I utvärderingen bör följande 

övervägas; passar sig urvalsmetoden för syftet, hur välbeskriven är urvalsmetoden och är 

urvalsgruppen representativ för den fråga forskaren vill besvara eller belysa för en viss 

population (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2012). I föreliggande studie finns 

två artiklar (Frankowski & Clark, 2009; Hubbard et al., 2003) som inte beskriver hur urvalet 

gått till överhuvudtaget. Detta skulle kunna vara en anledning att säga att dessa två studier har 

lägre kvalitet än övriga studier där urvalet beskrivs. Kvaliteten påverkas av hur forskaren 

kritiskt granskar urvalsmetoden som använts och beskriver brister och styrkor som finns i och 

med detta. I allmänhet bör forskare inom kvantitativ forskning arbeta för att göra 

undersökningsgruppen så representativ för populationen som möjligt. Inom den kvalitativa 

forskningen bör forskarna arbeta för att finna en urvalsgrupp med så högt innehåll av 

information som möjligt för att kunna ge en så bra beskrivning eller förklaring av det 

specifika fenomenet som möjligt (Polit & Beck, 2012). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie valde att göra en deskriptiv litteraturstudie. Att författarna 

valde att göra en litteraturstudie var för att sexualitet är ett ämne som kan vara svårt att 

hantera i en empirisk studie med tanke på den tidsram och kunskap inom forskning författarna 

hade. Syftet med studien var att beskriva äldres sexuella uttryck, vilka faktorer som påverkade 

äldres sexualitet samt vilka möjligheter respektive hinder som fanns för vårdgivare att främja 

äldres sexualitet. Vidare var syftet att beskriva artiklarnas kvalitet hade utifrån den 

metodologiska aspekten urval. 

 

Vid sökning av litteratur användes olika sökord, både MeSH-termer och fritextsökningar, 

vilka kombinerades med den booleanska söktermen AND, detta för att börja sökningen brett 

och sedan smalna av den (Forsberg & Wengström, 2013). MeSH-termer valdes då det är ett 

konsekvent tillvägagångssätt för att finna information som kan använda olika termer för 

samma begrepp (Polit & Beck, 2012). Från början fokuserade författarna på äldre bosatta på 

boende, dock rådde det brist på litteratur inom området och därför utökades ämnet till 

samtliga äldre. Detta tillsammans med en manuell sökning i valda artiklars referenslistor 

resulterade i att författarna fann 14 artiklar, vilka sedan sammanställdes i resultatet. Hade 

författarna insett detta tidigare hade arbetet kunna förflyta mer effektivt, då alla relevanta 
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artiklar hade inkluderats på en gång. Oavsett detta hade dock författarna använt samma 

sökord, då de var breda och behövdes för att alla relevanta artiklar skulle framkomma. Att 

författarna valt att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar beror även det till viss 

del på bristen på litteratur. Då detta är ett ämne där inte mycket forskning bedrivits upplevde 

författarna det som viktigt att inkludera så mycket litteratur som möjligt. Detta är även något 

som Forsberg och Wengström (2013) menar är positivt, då problemet kan belysas från olika 

synvinklar. 

 

Att använda inklusions- och exklusionskriterier under sökning av litteratur till en 

litteraturstudie kan enligt författarna av denna studie vara både positivt och negativt. Det kan 

underlätta för författarna att finna relevant litteratur, men det kan även leda till att viss 

litteratur förbises. I föreliggande studie använde sig författarna bland annat av ett 

inklusionskriterium att artiklarna skulle vara publicerade under tidsintervallen 2003 till och 

med 2013. Detta kriterium ansågs av författarna som positivt, då artiklarna inte var mer än tio 

år gamla och därmed gav relativt ny forskning. Artiklar som inte var på engelska eller svenska 

exkluderades och författarna fann i litteratursökningen inga artiklar på svenska. Detta kan, 

trots att författarna har goda kunskaper i det engelska språket, ses som en svaghet då ingen av 

författarna har engelska som modersmål. En annan styrka som författarna anser sig ha haft i 

studien var att artiklar inkluderades oavsett ursprungsland, vilket ger ett resultat som är 

bredare, djupare och mer världsomspännande. 

 

Analysen av data började efter att författarna sökt efter litteratur, läst titlar och sedan abstrakt 

hos artiklar som kunde vara av värde för föreliggande litteraturstudie. Artiklarna bearbetades 

sedan av författarna var för sig och sedan gemensamt för att sammanställas i en översiktlig 

tabell. Författarnas arbetsgång att samla artiklarna tillsammans och sedan bearbeta dem var 

för sig ansågs positivt då detta minskade risken för feltolkningar eller subjektiva tolkningar 

och bortfall av information, detta är något som också belyses som viktigt för validiteten när 

det kommer till dataanalys enligt Polit och Beck (2012). Författarna anser därför att 

validiteten i resultatet i föreliggande studie kan anses som relativt hög. 

 

Vad gäller forskningsetiska överväganden hade alla artiklar som ingick i föreliggande 

litteraturstudie, om inte ett godkännande från en etisk kommitté, så ett etiskt övervägande i 

övrigt. Detta var för författarna viktigt samt betraktades också som en fördel för resultatet då 

sexualitet i sig är ett känsligt ämne och med en etisk medvetenhet i studierna kunde ett mer 
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djupgående svar utvinnas. För att upprätthålla ett gott etiskt förhållningssätt arbetade 

författarna tillsammans för att undvika subjektiva tolkningar och feltolkningar. Författarna 

arbetade även i enlighet med Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av 

forskningsetiska överväganden aktivt med att presentera artiklarnas fulla resultat och inte 

utesluta något, även om författarna var av annan åsikt än vissa delar av resultaten. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Litteraturstudiens sammanställda resultat visar på att äldre fortfarande är sexuellt aktiva och 

har många olika sexuella uttryck. Författarna i denna studie betonar bredden av världshälso-

organisationens definition av sexualitet som en rättighet, i högsta grad individuell och mycket 

mer än samlag och erotik. Även om åldern hade en viss betydelse och påverkan på äldres 

sexualitet kunde det ändå fortsätta vara en viktig del av personens liv. Viktiga faktorer som 

vårdgivaren bör vara medveten om var att äldres sexualitet inte enbart handlade om samlag 

utan även om intimitet och känsla av närhet. Hindren för främjande insatser för äldres 

sexualitet visade sig i föreliggande studies resultat var negativa attityder, bristande riktlinjer 

och vägledning samt bristande kunskap inom ämnet sexualitet och äldre. Även de faktorer 

som påverkade äldres sexualitet negativt ansåg författarna skulle kunna åtgärdats eller 

minskats med vårdgivarens stöd och hjälp. Det framkom i föreliggande studie att 

vårdpersonalens kunskap inom ämnet var otillräcklig, vilket författarna instämmer med och 

tror kan ha bidragit till att främjande insatser inte genomfördes. Kunskapsbrist, brist på 

utbildning och riktlinjer för hantering av äldres sexualitet bidrog till att vårdgivarna kände sig 

obekväma och osäkra i mötet med dessa problem. Författarna anser därför att ämnet behöver 

uppmärksammas till en större grad i vårdutbildningar samt att en möjlighet till 

vidareutbildning bör erbjudas.  

 

Med tanke på att forskningen inom ämnet äldre och sexualitet är begränsad anser författarna 

att det valda ämnet är i behov av ytterligare forskning. Få studier har genomförts i ämnet 

vilket författarna anser som beklagligt då sexualitet generellt sett utvecklats och blivit mindre 

tabubelagt och mer öppet för diskussion. Trots detta negligeras de äldres sexualitet vilket i 

slutändan kan leda till sämre vård och omvårdnad då helhetssynen på människan förbises. 

Detta är i strid mot ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) vilken betonar sjuksköterskans 

ansvar för att ge vård enligt mänskliga rättigheter. Det strider även mot sjuksköterskans 
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skyldighet att bevara kunskap och upprätthålla ett fortlöpande livslångt lärande för att behålla 

sin yrkeskompetens. 

 

Maslows behovstrappa är en teori som beskriver hur människan kan uppnå en känsla av 

förverkligande och tillfredställelse. Detta bör göras genom följande steg: fysiologiska behov, 

säkerhet, närhet och kärlek, självkänsla, kognitiva behov, estetiska behov och behov av 

självförverkligande (Weiten, 2007). Dessa behov bör sjuksköterskan med fördel ha i åtanke i 

mötet med patienten för att kunna se till patientens situation i helhet. Författarna anser att 

behovstrappan är ett bra verktyg för att kunna utvärdera och åtgärda olika problem hos en 

patient. Författarna anser att sexualitet som närhet och kärlek, vilket är ett grundläggande 

behov, ofta glöms bort. Författarna anser därför att det är av största vikt att sjuksköterskan har 

detta i åtanke för att den äldre patienten ska få möjlighet att uppleva en helhetskänsla och 

självuppfyllelse. 

 

4.4.1 Praktisk/klinisk betydelse och förslag till framtida forskning 

I stort sett alla artiklar som inkluderades i studien påpekade att forskningen inom området 

äldre och sexualitet var begränsad. Författarna anser att vårdpersonal i dag bör ha bättre 

utbildning i ämnet än vad de faktiskt har. Idag är ämnet sexualitet generellt sett mer upplyst 

och debatterat än tidigare, dock ter sig forskningen fortfarande konservativ och står stilla i sin 

utveckling. Författarna anser att en möjlig förklaring till bristande forskning kan vara etiska 

svårigheter eftersom äldre och sexualitet kan uppfattas som ett känsligt ämne. Det kan vara 

svårt att genomföra exempelvis observationsstudier, vilket kan vara betydelsefullt för 

områdets utveckling, om äldres sexualitet eftersom det kan strida mot de medverkandes 

integritet. 

 

Vidare poängterar författarna vikten av vidare forskning inom området äldre och sexualitet 

utan en heteronormativ utgångspunkt. Forskning om sexualitet hos äldre homosexuella är 

mycket knapp men något som vårdgivaren i framtiden kommer möta i vardagen. Författarna 

anser att kvalitativa studier, helst intervjustudier, kan bidra till värdefull kunskap om äldres 

sexualitet vilket vore värdefullt för framtida vård. 
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5 Slutsats  
Äldre personer är sexuellt aktiva och deras sexualitet tar sig uttryck på ett högst individuellt 

sätt. Intimiteten, att få känna närhet och uppskattning, är i de flesta fall viktigare än själv 

samlaget. Många äldre skulle vilja ha möjlighet att uttrycka sin sexualitet oftare. De äldres 

sexualitet kan påverkas av olika faktorer, till exempel kan sexualiteten påverkas negativt av 

sjukdomar och medicinska behandlingar och positivt av miljöanpassningar och evenemang 

där de äldre får möjlighet att umgås. För att vårdgivare ska kunna främja äldres sexualitet 

krävs mer utbildning och forskning inom ämnet äldre och sexualitet. Vårdgivaren behöver 

också uppleva en trygghet inom ämnet sexualitet för att kunna lyfta frågan med den äldre 

vårdtagaren. För att möjliggöra denna trygghet är tydliga riktlinjer och policys av stor vikt. 

Bristen på kunskap, riktlinjer, stöd och policys är ett hinder för att vårdgivaren ska kunna 

främja den äldres sexualitet. 
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boenden i 
delstaten 
Victoria, 
Australien.   

SPSS 
version 17. 
Chi2-test. T-
test. 

Resultatet visade att vårdpersonalens attityder 
gentemot åldringar på äldreboende, 
inkluderande samkönade par samt dementa, 
som uttrycker sin sexualitet var mer tillåtande 
efter utbildningen. Resultatet poängterar 
vikten av sexualundervisning för vårdpersonal 
i syfte att undvika negativa åsikter mot 
människor som uttrycker sin sexualitet på 
äldreboenden.   

Bauer M., Nay 
R. & McAuliffe 
L., 2007. 

Catering to 
Love, Sex 
and 
Intimacy in 
Residential 
Aged 
Care: What 
Information 
is Provided 
to 
Consumers. 

Att undersöka i 
vilken 
utsträckning 
vårdhemsperso
nal informerar 
blivande 
vårdtagare om 
hur de 
tillgodoser 
sexuella behov 
och intimitet. 
 
 
 

Kvantitativ 
studie med 
explorativ 
design. 
Datainsamli
ng genom 
enkäter som 
sändes ut 
till 826 
olika 
vårdenhetsc
hefer. 

Enkätsvar från 
17 olika 
vårdenheter 
från delstaten 
Viktoria, 
Australia 
ingick i 
studien. 

SPSS 14.0 
Neuendorf: 
s metod för 
innehållsana
lys. 

Flera chefer påstod att trots frånvaro av 
information tillgodosågs det sexuella behovet 
hos deras vårdtagare. En del enheter 
kontaktade sexrådgivare eller kurator vid 
behov, andra anpassade miljön för par genom 
att slå ihop två rum till ett. En del enheter 
införskaffade dubbelsängar till par. Sju 
enheter ansåg att ämnet om sexualitet och 
äldre var olämpligt och påträngande. Lika 
många enheter påstod att sexualitet och 
intimitet inte lämpar sig på ett vårdhem. 
Sjutton enheter meddelade att en policy inom 
ämnet var under tillväxt. 



 
 

Författare, 
Publiceringsår 

Titel Syfte Design/ 
Metod 

Undersöknings
-grupp 

Dataanalys Huvudresultat 

Bouman, W. P., 
Arcelus, J. & 
Benbow, S. M., 
2007. 

Nottingham 
Study of 
Sexuality 
and Ageing 
(NoSSA II). 
Attitudes 
of care staff 
regarding 
sexuality 
and 
residents: A 
study in 
residential 
and nursing 
homes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
attityder hos 
vårdpersonal 
på vårdhem 
angående de 
boendes 
sexualitet. 

Kvantitativ 
ansats. 
Enkätstudie. 
Enkäten 
lämnades ut 
till all 
personal på 
vårdhem 
inom ett 
visst 
område i 
England. 

234 anställda 
på de olika 
vårdhemmen. 

SPSS/PCT. 
Kategoriska 
variabler 
analyserade
s med chi2-
test och 
fortlöpande 
variabler 
med t-test. 
 

Vad gällde tolerans och positiv attityd mot 
äldres sexualitet kunde ingen signifikant 
statistisk skillnad ses mellan personal på 
äldreboenden och personal inom hemtjänsten. 
Däremot fanns en skillnad vad gällde 
arbetsrollerna sjuksköterska, undersköterska 
och chef, där sjuksköterskor var mer toleranta 
och positivt inställda till de äldres sexualitet. 
Även arbetserfarenhet och ålder påverkade, ju 
längre arbetserfarenhet eller ju högre ålder, 
desto högre tolerans och positivare attityd.   



 
 

Författare, 
Publiceringsår 

Titel Syfte Design/ 
Metod 

Undersöknings
-grupp 

Dataanalys Huvudresultat 

DeLamanter, J. 
& Moorman, M. 
S., 2007. 

Sexual 
behaviour 
in Later 
Life. 

Att undersöka 
hur ålder, 
biologiska och 
psykosociala 
faktorer 
påverkar 
sexuella 
uttryck i det 
senare skedet 
av livet. 

Kvantitativ 
ansats. 
Enkätunders
ökning. 
Sekundär 
data genom 
American 
Assosiation 
of Retried 
Persons 
(AARP). 

Pensionärsföre
ningen Modern 
Maturity 
Sexuality 
Survey´s 
insamlade data 
över 
diagnostiserad
e sjukdomar, 
behandlade 
sjukdomar, 
sexuell lust, 
sexuella 
attityder, 
parsituationer 
och sexuella 
beteenden från 
personer i 
åldern 45 år 
och äldre. 
1384 
fullständiga 
enkätsvar 
insamlades. 
 
 
 
 
 
 

Data 
samanställd
es som 
deskriptiv 
statistik. 
Chi2-test 
samt 
logistisk 
regressionsa
nalys. 

Diagnostiserade sjukdomar och behandling 
hade ofta ett samband med sexuell aktivitet. 
Sexuella attityder hade ett samband med 
beteendet relaterat till sin partner. Hos både 
män och kvinnor visades att sexuell lust hade 
ett samband med förekomsten av onani.  
Beteendet hade ett starkt samband med 
tillfredställelsen av en fysisk relation med en 
partner. 



 
 

Författare, 
Publiceringsår 

Titel Syfte Design/ 
Metod 

Undersöknings
-grupp 

Dataanalys Huvudresultat 

DeLamater, J. 
D. & Sill, M., 
2005. 

Sexual 
desire in 
later life. 

Att undersöka 
hur nivåer av 
sexuella behov 
relateras till de 
biopsykosocial
a faktorerna. 

Kvantitativ 
ansats. 
Enkätunders
ökning via 
brev. 

Pensionärsföre
ningen Modern 
Maturity 
Sexuality 
Survey´s 
insamlade data 
över 
diagnostiserad
e sjukdomar, 
behandlade 
sjukdomar, 
sexuell lust, 
sexuella 
attityder, 
parsituationer 
och sexuella 
beteenden från 
personer i 
åldern 45 år 
och äldre. 
1384 
fullständiga 
enkätsvar 
insamlades. 
 
 
 
 
 
 

SPSS 9.0. 
Deskriptiv 
statistik. T-
test och 
chi2-test. 

Överlag angav män ett något högre sexuellt 
behov än kvinnor. De faktorer som i störst 
utsträckning påverkade kvinnors behov av sex 
negativt var: ålder, högt blodtryck, 
användande av receptbelagda mediciner, 
negativ attityd mot sex, avsaknad av en 
sexuell partner och låg inkomst. Av dessa är 
negativa attityder de mest betydande.  För 
män var de faktorer som negativt påverkade 
sexuella behov följande: ålder, högt 
blodtryck, förstorad prostata, antikoagulantia, 
läkemedel mot högt blodtryck, avsaknad av 
sexuell partner, negativa attityder till sexuell 
aktivitet och låg inkomst. Även för män var 
den mest betydande faktorn negativa attityder. 
För både män och kvinnor hade åldern en 
negativ effekt som inte kunde förklaras med 
sjukdom eller regelbunden medicinering. 



 
 

Författare, 
Publiceringsår 

Titel Syfte Design/ 
Metod 

Undersöknings
-grupp 

Dataanalys Huvudresultat 

Doll, G. M., 
2013. 

Sexuality in 
Nursing 
Homes. 

Att mäta 
omfattningen 
av sexuellt 
umgänge på 
äldreboenden, 
om denna 
yttring anses 
som 
problematiskt 
hos personalen 
och ledningen, 
personalens 
och familjens 
reaktioner på 
sexuellt 
umgänge samt 
vilken 
vägledning och 
vilka riktlinjer 
personalen 
tillämpar för 
att hantera 
sexuell 
aktivitet på 
boenden.  
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
ansats. 
Enkätunders
ökning.  
Frågeformul
är med 42 
frågor 
angående 
ämnet 
sexuell 
aktivitet på 
vårdhem. 

Representanter 
från 91 olika 
äldreboenden i 
Kansas 

Kvalitativ 
innehållsana
lys, samt 
deskriptiv 
statistik. 

Åttiofem procent av respondenterna uppgav 
att sexuell aktivitet förekommit på sina 
boenden, respondenten utgick ifrån att 
personalens reaktioner på sexuell aktivitet 
följdes av deras allmänna riktlinjer. Flera svar 
visar att invånarnas sexuella uttryck ansågs 
som icke-normativa. Vid frågor om samtycke, 
speciellt när det berörde personer med 
demens och de boendes rätt till privatliv 
tillämpades redan befintliga allmänna 
riktlinjer. 



 
 

Författare, 
Publiceringsår 

Titel Syfte Design/ 
Metod 

Undersöknings
-grupp 

Dataanalys Huvudresultat 

Frankowski, A. 
C. & Clark, L. 
J., 2009. 

Sexuality 
and 
Intimacy in 
Assisted 
Living: 
Residents’ 
Perspectives 
and 
Experiences
. 

Att utforska 
hur sexualitet 
och intimitet 
påverkas av 
attityder från 
vårdpersonal. 

Kvalitativ 
ansats. 
Etnografisk 
design och 
metod. 

De boenden 
och personalen 
som vistats på 
de hem där 
data insamlats. 

Insamlad 
data 
analyserade
s för att 
identifiera 
teman, 
termer och 
kategorier. 

Sexualitet och intimitet uttrycks på olika sätt, 
bland annat genom samlag. Men intim 
beröring, att hålla hand och andra mindre 
fysiskt intensiva uttryck var övervägande det 
vanligaste sätten att uttrycka sexualitet på. 
Intimiteten visade sig vara viktigare än själva 
samlaget och många äldre var fortsatt 
intresserade av att ha romantiska 
förhållanden. Personalen var medvetna om de 
äldres behov av sexuell närhet men riktlinjer 
och verktyg att hantera detta var bristfälliga. 
 
 
 
 
 

Ginsberg, T. B., 
Pomerantz, S. 
C. & Kramer-
Feeley, V., 
2005. 

Sexuality in 
older adults: 
behaviors 
and 
preferences. 

Att beskriva 
komplett vilka 
sexuella 
beteenden 
äldre har och 
hur nöjda de 
äldre är med 
sitt sexliv. 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
ansats. 
Enkätunders
ökning. 

Boende på ett 
subventionerat 
självständigt 
boende i södra 
Jersey, USA. 

Data 
samanställd
es som 
deskriptiv 
statistik. 
Logistisk 
regressionsa
nalys. 

Majoriteten angav att de haft fysiska och 
sexuella uppleveler som beröring/hålla hand, 
kramar/hålla om och kyssar dagligen eller 
minst en gång i månaden under det senaste 
året. Ömsesidig smekning, onani och samlag 
var något som 82% eller fler inte upplevt alls. 
Alla sexuella upplevelser, utom onani, var 
något som alla deltagare önskade få uppleva 
mer av. Den viktigaste barriären till brist i den 
sexuella aktiviteten var avsaknad av partner. 



 
 

Författare, 
Publiceringsår 

Titel Syfte Design/ 
Metod 

Undersöknings
-grupp 

Dataanalys Huvudresultat 

Hubbard G., 
Tester S. G. & 
Downs M. G., 
2003. 

Meaningful 
social 
interactions 
between 
older 
people in 
institutional 
care 
settings. 

Att undersöka 
livskvaliteten 
hos svaga äldre 
personer 
boende på 
vårdhem. 

Kvalitativ 
studie med 
etnografisk 
design. 
Observation
sstudie.  
Deltagarna 
observerade
s 24 timmar 
i veckan på 
helger och 
veckodagar 
under 
sammanlagt 
4 veckor. 

Deltagarna var 
från fyra olika 
vårdhem i 
Skottland. 
Sammanlagt 
210 äldre 
personer med 
fysisk 
nedsättning 
deltog i 
studien.   

Kvalitativ 
innehållsana
lys. 

Studien visade att vårdtagarna som var 
boende på hemmen kommunicerade och 
påverkade varandra på olika sätt. I det sociala 
samspelet påverkade de personliga, kulturella 
och strukturella sammanhangen hur de 
boende visade humor, fientlighet och sexuellt 
uttryck. Resultatet visade att de boende 
vårdtagarna skapade sociala samspel i 
specifika kulturella och strukturella 
sammanhang. 

Mroczek, B., 
Kurpas, D., 
Gronowska, M., 
Kotwas, A. & 
Karakiewicz, 
B., 2013. 

Psychosexu
al needs and 
sexual 
behaviors of 
nursing care 
home 
residents. 

Att analysera 
psykosexuella 
behov hos 
boenden på 
vårdhem i 
Polen. 
 

Kvantitativ 
ansats. 
Intervjuer 
genomförde
s antingen i 
de boendes 
egna rum 
eller i ett 
dagrum, 
med respekt 
för den 
boendes 
integritet. 

85 boende, 
varav 60% var 
kvinnor och 
40% var män. 

Numeriska 
frågor 
analyserade
s med 
Levenes test 
och 
Pearsons 
test 
användes 
för att mäta 
korrelation 
mellan ålder 
och sexuell 
spänning. 
 

Inte alla boende kunde tillfredsställa sina 
psykosexuella behov, endast 39% uppgav att 
de hade möjlighet till detta. Möten, kulturella 
event, personlig frihet och respekt för 
privatliv var faktorer som skapade goda 
möjligheter att träffa nya människor, hålla 
konversationer och planera för framtiden. 
Endast 6% av de boende uppgav att de 
diskuterat deras psykosexuella behov med 
vårdgivaren. 



 
 

Författare, 
Publiceringsår 

Titel Syfte Design/ 
Metod 

Undersöknings
-grupp 

Dataanalys Huvudresultat 

Papaharitou, S., 
Nakopoulou, E., 
Kirana, P., 
Giaglis, G., 
Moraitou, M. & 
Hatzichristou 
D., 2008. 

Factors 
associated 
with 
sexuality in 
later lifer: 
An 
exploratory 
study in a 
group of 
Grees 
Married 
older adults. 

Att undersöka 
faktorer som 
associeras med 
sexuellt 
intresse och 
beteende hos 
gifta äldre 
vuxna. 

Kvantitativ 
ansats. 
Enkätunders
ökning. 

454 gifta 
deltagare som 
rekryterades på 
öppna centra 
för äldre. 

Chi2-test, 
Pearsons, t-
test. 

Över 50% angav att de hade sexuell lust och 
samlag i snitt fyra gånger per månad. 
Stigande ålder och antal år som gifta var 
signifikant relaterat till minskad frekvens av 
samlag. De som hade gift sig för kärlek hade 
en högre frekvens av samlag jämfört med de 
som hade ingått ett arangerat äktenskap. 
Studien visar att äldre vuxna är sexuellt aktiva 
och att flera olika personliga, socio-
ekonomiska och mellanmänskliga faktorer är 
associerade med intresset för sex. 
 
 

Roach, S. M., 
2004. 

Sexual 
behaviour 
of nursing 
home 
residents: 
staff 
perceptions 
and 
responses. 

Att undersöka 
vårdhemsperso
nals 
uppfattning 
kring affektion 
och sexuella 
beteenden hos 
de boende. 

Kvalitativ 
ansats. 
Intervjuer 
och 
nominella 
gruppdiskus
sioner. All 
personal på 
vårdhemme
n erbjöds att 
frivilligt 
delta i 
studien. 
 
 
 
 

53 anställda på 
de olika 
vårdhemmen. 

Grounded 
theory. 
Dataanalys 
skedde i tre 
faser. 

Personalens attityder och reaktioner på de 
äldres sexualitet var relaterat till hur bekväma 
de själva var när det kommer till sexuella 
frågor och problem, samt vilken attityd som 
fanns generellt på arbetsplatsen. Personalen 
använda sig av olika strategier för att skydda 
sig själva och de boende från obekväma 
situationer. 



 
 

Författare, 
Publiceringsår 

Titel Syfte Design/ 
Metod 

Undersöknings
-grupp 

Dataanalys Huvudresultat 

Tessler Lindau, 
S., Schumm, L. 
P., Laumann, E. 
O., Levinson, 
W., 
O’Muircheartai
gh, C. A. & 
Waite, L. J., 
2007. 

A Study of 
Sexuality 
and Health 
among 
Older 
Adults in 
the United 
States. 

Att undersöka 
förekomsten 
av sexuella 
aktiviteter, 
beteenden och 
problem hos 
äldre, samt att 
beskriva hur 
dessa påverkas 
av ålder och 
hälsa. 

Kvantitativ 
ansats. 
Intervju- 
och 
enkätstudie. 

3005 personer 
i åldrarna 57-
85 år (1550 
kvinnor och 
1455 män) 
valdes genom 
nationellt 
representativt 
sannolikhetsur
val. 

Deskriptiv 
statistik 
samt 
logistisk 
regressionsa
nalys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förekomsten av sexuell aktivitet minskade 
med åldern. I alla åldersgrupper var angav 
kvinnor signifikant mer sällan än män att de 
var sexuellt aktiva. Av de som var sexuellt 
aktiva, angav hälften av både männen och 
kvinnorna att de hade åtminstone ett 
besvärande sexuellt problem. De vanligaste 
sexuella problemen för kvinnor var bristande 
lust (43%), svårigheter till vaginal lubrikation 
( 39%) och oförmåga till orgasm (34%). För 
män var det vanligaste problemet 
erektionssvårigheter (37%). Fjorton procent 
av alla män uppgav att de använde läkemedel 
eller andra hjälpmedel för att förbättra den 
sexuella funktionen. Män och kvinnor som 
skattade sin hälsa som dålig var mer sällan 
sexuellt aktiv och, de som var sexuellt aktiva, 
rapporterade oftare sexuella problem. Total 
38% av männen och 22% av kvinnorna angav 
att de diskuterad sex med deras läkare sedan 
de fyllt 50 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Författare, 
Publiceringsår 

Titel Syfte Design/ 
Metod 

Undersöknings
-grupp 

Dataanalys Huvudresultat 

Wang, T-F., Lu, 
C-H. & Yu, S., 
2008. 

Sexual 
knowledge, 
attitudes 
and activity 
of older 
people in 
Taipei, 
Taiwan. 

Att 
karakterisera 
den äldre 
populationen 
som är sexuellt 
aktiva och 
avgöra vilka 
faktorer som 
påverkar, 
genom att 
utforska 
aspekter av 
sexualitet som 
kan påverka 
äldres hälsa 
och 
livskvalitet.  

Kvantitativ 
ansats. 
Retrospekti
v 
undersöknin
g genom 
enkäter och 
intervjuer. 

412 män och 
204 kvinnor 
över 65 valdes 
ut 
slumpmässigt. 

SPSS 13. 
Deskriptiv 
statistik. 
Logistisk 
regressionsa
nalys. 

220 deltagare var sexuellt aktiva, 185 i 
huvudsak med en make eller maka. 
Frekvensen av aktivitet var 21,4 gånger per 
år. Flera olika försämringar identifierade fem 
signifikanta prediktorer för sexuell aktivitet: 
kön, ålder, ha en make eller maka, sexuell 
kunskap och sexuell attityd.  Sexuell aktivitet 
var signifikant associerat med högre 
utbildning, lägre stress och fler 
självrapporterade dagliga aktiviteter. 
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