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Sammanfattning  

Bakgrund: En personcentrerad vård innefattar hela personens behov där sexualitet 

och sexuell hälsa är en viktig del för att uppnå välbefinnande. Sjuksköterskor har 

en viktig roll genom sitt ansvar för omvårdnaden kring äldre personer på särskilt 

boende. På särskilt boende minskar den privata sfären, vilket kan vara ett hinder för 

sexuella uttryck för de boende. Sexualitet är synonymt med förtrolighet, ömhet, 

närhet och intimitet. Förutsättningar för sexualitet och sexuell hälsa genom hela 

livet förändras och påverkas av sjukdom eller förlust av partner vilket 

sjuksköterskor behöver ha kunskap om. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors 

upplevelse av att bemöta äldre personers behov av sexualitet och sexuell hälsa på 

särskilt boende. Metod: En allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats 

genomfördes med analys och granskning av artiklar från databaserna Cinahl 

Complete, PsycINFO och PubMed. Resultat: Resultatet är baserat på nio 

vetenskapliga artiklar om sjuksköterskors upplevelser. Resultatet redovisas i tre 

huvudkategorier vilka är Personliga upplevelser, Sjuksköterskors utmaningar och 

Obekväma och utmanande upplevelser Sjuksköterskorna upplevde obehag och 

hade till stor del en negativ attityd till äldre personers sexualitet. Behovet av 

utbildning och ledarskap lyfts, samt olika strategier för att hantera att negativa 

upplevelser skulle förekomma. Sjuksköterskors känslor påverkade vårdrelationerna 

till de äldre personerna på särskilt boende. Diskussion: Studiens trovärdighet har 

bedömts utifrån begreppen tillförlitlighet, trovärdighet, verifierbarhet och 

överförbarhet. Resultatet diskuteras utifrån sjuksköterskans kärnkompetenser där 

tre fynd lyfts upp. Fynden utgjordes av Egna upplevelser och erfarenheter påverkar 

bemötandet, Copingmekanismer och Behovet av utbildning. 
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Background: Person-centred care includes all the needs of the whole person where 

sexuality and sexual health is an important part of achieving well-being. Nurses 

have an important role through their responsibility for the care of the elderly persons 

in nursing homes. In nursing homes the private sphere decreases, which can be an 

obstacle to sexual expressions for the residents. Sexuality is synonymous with 

tenderness, closeness and intimacy. Conditions for sexuality and sexual health 

throughout life changes and are affected by illness or loss of a partner, which nurses 

need to have knowledge of. Aim: This study aimed to describe nurses’ experience 

of facing elderly persons needs of sexuality and sexual health with in nursing 

homes. Methods: A general literature review with a qualitative approach was 

conducted with analysis and review of articles from the databases Cinahl Complete, 

PsycINFO and PubMed. Results: The results are based on nine scientific articles 

on nurses' experiences. The results are presented in three main categories which are 

Personal experiences, Nurses’ challenges and Uncomfortable and challenging 

experiences. The nurses experienced discomfort and had generally negative 

attitudes towards the sexuality of elderly persons. The need for education and 

leadership was raised, as well as various strategies for dealing with the occurrence 

of negative experiences. The care relations with the residents were affecting their 

feelings. Nurses’ feelings influenced the care relationships with the elderly persons 

in nursing homes. Discussion: This study's trustworthiness was assessed from the 

notions of credibility, dependability, confirmability and transferability. The results 

were discussed on the basis of the nurse’s core competencies, three findings were 

highlighted. The findings consisted of Own experiences affect the attitudes, Coping 

mechanisms and The need for education. 
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Inledning 
Äldre personers sexualitet är ett område som sällan lyfts upp och hamnar som regel 

i skymundan. För att uppnå och bibehålla ett gott åldrande är det viktigt att 

sjuksköterskor vågar samtala om ämnen relaterade till sexualitet och sexuell hälsa. 

Sexuell lust och behovet av närhet är känslor som kvarstår med stigande ålder. Ett 

aktivt sexualliv består av närhet, beröring och gemenskap utöver samlag. Att inte 

längre kunna klara sig själv i det egna hemmet, bli sjuk eller förlora en livspartner 

kan påverka sexualiteten. Om sjuksköterskor utgår från att äldre personer inte vill 

ha ett aktivt sexualliv riskeras det brister i omvårdnaden och visar varför ämnet är 

viktigt att belysa. 

Bakgrund 
Sjuksköterskor har ett hälsofrämjande uppdrag där målet är god hälsa för alla 

oavsett kön, ålder och etnicitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a).  Förenta 

nationerna [FN] har globalt tagit fram mål för hållbar utveckling, där det tredje 

målet innefattar att säkerställa förutsättningar för ett hälsosamt liv och främja 

välbefinnande oavsett ålder (World Health Organization, 2022a). 

Folkhälsomyndigheten [FHM] har en nationell strategi för sexuell hälsa med fokus 

på individens behov och autonomi, där hälso- och sjukvårdspersonal har en 

betydande roll genom ett personcentrerat förhållningssätt (FHM, 2020). The 

person-centred practice framework beskriver att personcentrering är en strukturell 

modell för omhändertagande av personer i behov av vård och omsorg. I den 

personcentrerade modellen framkommer det vilka krav som ställs på samhällsnivå, 

organisationsnivå och på ledarskapet för att bedriva personcentrerad vård 

(McCormack & McCance, 2006). Sjuksköterskors professionella roll för ett gott 

bemötande innebär att arbeta utifrån de sex kärnkompetenserna för omvårdnad. 

Kärnkompetenserna innefattar att samverka i team, arbeta personcentrerat, utgå från 

evidens, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling samt säker vård och informatik 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b).  Det personcentrerade förhållningssättet 

innefattar en ömsesidig samverkan mellan olika personalkategorier för att 

förebygga ohälsa, främja hälsa och skapa ett ökat välbefinnande. Den 

personcentrerade vården bygger på ett jämlikt förhållande där personens kunskap 
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och önskemål om sin omvårdnad och vård är grundläggande för hur omvårdnaden 

utformas (Kristensson Uggla, 2014; McCormack et al., 2011). Sjuksköterskor 

behöver ha kunskap om de metoder som är till störst nytta för patienten, utifrån 

vetenskaplig evidens avseende behandling och omvårdnad baserad på senaste 

forskningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Sjuksköterskors betydelse för 

vården av äldre personer får en större innebörd, då ökad ålder ofta medför ett mer 

komplext och omfattande omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2021). 

Äldre personer är på många sätt en heterogen grupp, spridningen i ålder är från 65 

år till över 100 år (Ivic, 2015). Befolkningen blir äldre och medellivslängden ökar 

i Sverige (Statistikmyndigheten [SCB], 2021). Den kronologiska gränsen för att 

räknas som äldre är i många sammanhang 65 år i Sverige idag trots att många lever 

ett mycket aktivt liv efter 65 års ålder. Från 85-års ålder räknas vi till de allra äldsta. 

Att åldras innebär förändringar på många olika vis. Det biologiska irreversibla 

åldrandet som berör alla med stigande ålder är ofrånkomligt. Det finns många sätt 

att bibehålla en god hälsa även vid hög ålder och äldre uppger ofta sin subjektiva 

känsla av hälsa som god. Förmåga till fysisk aktivitet och att ha sociala relationer 

är aspekter som påverkar känslan av hälsa hos äldre i positiv riktning (Prasad et al., 

2021; Sharifian et al., 2022). Ökad ålder innebär också en viss risk att inte kunna 

bo kvar i det egna hemmet. Ett ökat behov av mer stöd kan innebära att behöva 

flytta in på ett särskilt boende (Socialtjänstlag [SoL], 2001:453). På ett särskilt 

boende erbjuds stöd och omvårdnad dygnet runt genom omvårdnadspersonal och 

sjuksköterskor (SoL, 2001:453). Personalen har tillgång till den äldre personens 

lägenhet vilket minskar den privata sfären där den äldre kan vara intim (Sveriges 

Kommuner och Regioner [SKR], 2021). I samtalet med den äldre behöver 

sjuksköterskan förvissa sig om vilka önskemål och behov den äldre personen har 

av ett privat och ostört umgänge (Hulter & Edberg, 2019). Det är viktigt att 

sjuksköterskor tillsammans med övriga personalkategorier är medvetna om vikten 

av beröring för att öka välbefinnandet hos den äldre personen. I många fall kan den 

enda kroppsliga beröringen under en dag bestå av personalens hjälp med att sköta 

den personliga hygienen (Ernsth Bravell & Edberg, 2017). 
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World Health Organization [WHO] sammankopplar hälsa, livskvalitet och 

sexualitet där ålder inte är en uteslutande faktor för sexualitet (2022b). Sexualitet 

kan kopplas till fysiska, psykiska, andliga, sociala och kulturella upplevelser under 

en människas livslopp (Hulter & Edberg, 2019). Sexualitet är synonymt med 

förtrolighet, ömhet, närhet och intimitet. Det handlar om en förmåga att engagera 

sig i kärleks- och vänskapsrelationer (Elgán, 2019). Sexuella och intima möten kan 

utgöras av fysiska, intellektuella och känslomässiga kontakter. Möten formas och 

skapas i olika stadier genom hela livet, i alla åldrar och påverkar personens sexuella 

relationer (Gamnes, 2005). Sjuksköterskor behöver ha kunskap om intimitet och 

sexualitet i andra konstellationer, än den traditionella mellan en man och en kvinna 

(Medina-Martínez et al., 2021). Bland äldre personer ökar antalet personer som har 

en friare syn på sexualitet jämfört med tidigare generationer (Ernsth Bravell & 

Edberg, 2017). I H70 studierna som genomförs vid Göteborgs Universitet på 70 

åringar i olika generationsgrupper, visar att dagens 70 åringar är jämförbara med 

70-talets 50 åringar, relaterat till välbefinnande och sexualitet. Ett aktivt sexualliv 

fortgår i högre ålder än då studien startade (Skoog, 2020). Vid kartläggning av 

omvårdnadsbehovet har sjuksköterskor en betydelsefull roll, genom att lyfta frågor 

om sexualitet och sexuell hälsa kopplat till äldre personers välbefinnande (Ernsth 

Bravell & Edberg, 2017). Att uppleva hälsa innebär inte att en person inte har någon 

sjukdom, utan hur människan påverkas av sjukdomen och den övriga 

livssituationen (Willman, 2019). I begreppet hälsa ingår välmående utifrån 

perspektiven: biologisk, psykologisk och socialt, vilka samspelar och påverkar den 

upplevda hälsan. En sexuell hälsa innefattar att de olika perspektiven är 

tillgodosedda (Hulter & Edberg, 2019). För att en god sexuell hälsa ska uppnås 

behövs en positiv och respektfull inställning till sexuella relationer, utan 

diskriminering eller tvång (WHO, 2022b). Vikten av närhet och beröring är stor då 

hudens afferenta nerver skickar signaler till hjärnan som reagerar med en ökad 

känsla av välbehag då hormonet oxytocin frigörs. Beröring påverkar nivån av stress, 

ångest och minskar smärtnivåer (Ernsth Bravell & Edberg, 2017; Uvnäs Moberg & 

Petersson, 2022). Beröring får människor att känna trygghet, kärlek, bekräftelse och 

att vara omhändertagna (Schirmer et al., 2022). Behovet av närhet och beröring 

kvarstår genom livet och många äldre personer har både vilja och förmåga att vara 
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sexuellt aktiva trots att fysiska förutsättningar förändras genom åren. Fysiska och 

farmakologiska faktorer kan minska frekvensen av samlag eller annan 

tillfredsställelse, men det psykiska välbefinnandet av närhet är vanligen lika 

intensivt som tidigare (Hulter & Edberg, 2019). Om en äldre person flyttar från en 

partner in på ett särskilt boende minskar möjligheten till närhet och sexualitet 

(Ernsth Bravell & Edberg, 2017). 

Sjuksköterskor har en viktig roll med sin kompetens inom omvårdnadsområdet, att 

lyfta frågor om sexualitet och kopplat till den äldre personens välbefinnande. Det 

är angeläget att beskriva hur sjuksköterskor förhåller sig till sexualitet, i bemötandet 

av äldre personer på ett särskilt boende för att skapa en helhetsbild av den äldre 

personen. Hälsa, livskvalitet och sexualitet är nära sammankopplade för att en 

person ska känna välbefinnande. Äldre personer antas ofta leva utan sexuell 

aktivitet och frågorna om sexualitet kan utebli i samtalet kring äldre personers hälsa 

(Kenny, 2013). Frågor om sexualitet kan ha en stor betydelse vid kartläggningen av 

omvårdnadsbehovet för den äldre personen på särskilt boende. Genom en ökad 

kunskap hos sjuksköterskor inom äldreomsorgen kan frågor om sexualitet 

normaliseras och utgöra en naturlig del vid kartläggningen av den äldres behov och 

önskemål i sin livsföring. 

Syfte 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bemöta äldre personers 

behov av sexualitet och sexuell hälsa på särskilt boende. 

Metod 

Design 

Designen är en allmän litteraturstudie, vilket betyder att de utvalda artiklarna 

analyserades och sammanställdes till ny kunskap inom området (Friberg, 2017a). 

Det resulterade i en fördjupad kunskap och en överblick av redan befintlig 

forskning inom området. I denna litteraturstudie är fokus på publicerade kvalitativa 

studier och artiklar som svarade på syftet. Kvalitativ metod innebär att deltagarnas 

upplevelser och erfarenheter inom ett specifikt område undersöks. Det sker ofta 
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genom intervjuer eller observationer som beskriver ett fenomen (Polit & Beck, 

2021). 

Sökvägar och urval 

Artiklar har sökts i databaserna Cinahl Complete, PsycINFO och PubMed. Cinahl 

Complete innehåller artiklar om omvårdnad, PsycINFO är inriktat på psykologi och 

beteendevetenskap och PubMed mot det biomedicinska- och omvårdnadsområdet 

(Polit & Beck, 2021). För att undersöka om det fanns underlag för denna 

litteraturstudie gjordes en pilotsökning i Cinahl Complete. Nyckelbegreppen i 

denna litteraturstudie är upplevelser, sjuksköterskor, bemötande, äldre personer, 

särskilt boende, sexualitet och sexuell hälsa. Nyckelbegreppen delades in i fyra 

sökblock i databaserna (Bilaga 1). Från nyckelbegreppen valdes det ut ämnesord 

som var relevanta till sökningarna från databasernas register, sökningarna skiljer 

sig något åt då databaserna använder olika ämnesord. Som ett komplement till dem 

gjordes en lista med synonymer till de olika nyckelbegreppen. Synonymer hittades 

med hjälp av den svenska versionen av MeSH, som är en databas med synonymer 

till olika begrepp inom hälso- och sjukvård (Polit & Beck, 2021). Orden användes 

som fritextsökning, frassökning [“...”] samt med trunkering [*], för att säkerställa 

ett tillfredsställande sökresultat på artiklar i databaserna. Fritextsökning inkluderar 

artiklar som ännu inte blivit tilldelat några ämnesord, frassökning gör att tvådelade 

ord söks tillsammans och trunkering för att få olika stavningar av ett grundord. I 

PubMed användes fritextsökning så att orden specifikt fanns med i titeln eller i 

abstract [Title/Abstract]. I sökningarna användes de booleska markörerna OR och 

AND, för att utöka sökresultatet och sammanföra de olika sökblocken till syftet 

(Polit & Beck, 2021). Urvalet av artiklar i sökningarna utgår från något olika 

begränsningar, som varierar i de tre olika databaserna och antalet artiklar 

sökningarna resulterade i. Dubbletter av artiklar som hittades sorterades bort och 

antalet är redovisade i sökscheman (Bilaga 1). Det första urvalet av artiklar utgick 

från titeln på artiklarna, där alla titlar lästes. Andra urvalet gjordes efter genomgång 

av artiklarnas abstract och det slutliga urvalet gjordes efter genomgång av 

resultatdelen och hur urvalsprocessen genomförts. Nio artiklar som svarade på 

syftet valdes ut (Bilaga 2). 
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Granskning och analys 

Vetenskapliga artiklar granskas för att bedöma kvaliteten och trovärdigheten (Polit 

& Beck, 2021). Artiklarna granskades med hjälp av Högskolan Kristianstads 

granskningsmall kvalitativa artiklar för att få en uppfattning om artiklarnas kvalitet 

(Blomqvist et al., 2016). 

En artikelöversikt upprättades för de utvalda artiklarna (Bilaga 2). Översikten 

sammanfattar valda artiklar utifrån författare, syfte, metod, resultat samt kvaliteten 

på valda artiklar (Blomqvist et al., 2016). Analysen av materialet gjordes utifrån 

Fribergs (2017) femstegsmodell (Figur 1). Syftet med analysen var att få en 

förståelse, tolka och identifiera likheter och skillnader i materialet. I första steget 

lästes artiklarna upprepade gånger för att få en tydlig bild av resultaten i artiklarna, 

både enskilt av författarna och tillsammans. I det andra steget granskades artiklarna 

och sammanställdes i artikelöversikter. I tredje steget identifierades och 

sammanställdes gemensamt nyckelfynden som svarade på syftet med arbetet. I det 

fjärde steget lyftes gemensamma fynd och olikheter ut ur artiklarna. I det sista och 

femte steget formulerades subkategorier och huvudkategorier av resultaten från 

artiklarna vilket resulterade i svar på vårt syfte. 

 

Figur 1: Översikt över granskning och analys enligt Fribergs femstegsmodell. 
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Etiska överväganden 

Etiska aspekter i en allmän litteraturstudie kan vara att kunskapen inom 

språkområdet och metodologin är begränsad, vilket ger upphov till feltolkningar av 

artiklarna (Kjellström, 2017). I denna litteraturstudie gjordes ett urval av artiklar 

som har god kvalitet och relevans för vår studie. Författarnas egen förförståelse var 

nedskriven och redovisad innan granskningen påbörjades. Det är aspekter som 

stärker god forskningsetik (Polit & Beck, 2021). Helsingforsdeklarationen från 

1964 är en central forskningsetisk riktlinje för forskning på människor och är 

antagen av World Medical Association (WMA, 2018). I de utvalda artiklarna har 

forskarna gjort etiska överväganden och åtta av nio artiklar är granskade av etisk 

kommitté för att säkerställa att studierna tar hänsyn till deltagarnas integritet. 

Studier om mer känsliga ämnen, som exempelvis sexualitet, har etiska 

överväganden extra stor betydelse för deltagarnas trygghet. Ett etiskt 

förhållningssätt innebär samtycke, värnande om deltagarnas integritet och att 

skydda utsatta individer samt med minsta möjliga miljöpåverkan. Det viktigaste för 

omvårdnadsforskning är att främja hälsa och förebygga ohälsa, vilket är en vinst 

för mänskligheten (Kjellström, 2017; WMA, 2018). Det sker också i en strävan att 

uppfylla de globala målen, för att skapa en hållbar global miljö för alla människor, 

även för framtida generationer (Svenska FN-förbundet, 2021; WMA, 2018).  

Förförståelse 

Vår förförståelse inom området utgörs av både yrkesmässig erfarenhet och egen 

livserfarenhet. Vi har genom våra studier på sjuksköterskeprogrammet tidigare fått 

viss kunskap om problematiken och behovet av att belysa äldre personers sexualitet 

och sexuella hälsa. Båda författarna har arbetat inom äldreomsorg och inom LSS-

verksamhet, där vi tolkat att äldre personers behov av sexualitet och intimitet 

kvarstår och har stor betydelse för dem. Vår upplevelse från våra tidigare 

arbetsplatser är att det inte eller väldigt sällan förekommer samtal om sexualitet och 

sexuell hälsa på särskilda boenden. Det har vi fått det bekräftat genom personliga 

samtal med äldre personer. Vi själva önskar att förhållningssättet avseende frågor 

kring sexualitet och sexuell hälsa är en naturlig del av samtalet vid möten med 

hälso- och sjukvård för alla oavsett ålder. När vi själva blir äldre och eventuellt 
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hamnar på särskilt boende vill vi bli bemötta med respekt för våra sexuella behov 

och sexuella hälsa, precis som nu då vi är mitt i livet. För att uppnå det anser vi att 

det behövs mer forskning och utbildning inom området varför vi tycker det är 

viktigt att belysa ämnet i vår litteraturstudie. 

Resultat 
Resultatet sammanställdes från nio vetenskapliga artiklar som utgår från särskilda 

boenden för äldre personer. Studierna var gjorda med kvalitativ metod, den äldsta 

var publicerad år 2010 och den senaste år 2022. Artiklarna kommer från sex olika 

länder: Australien (2), Brasilien (1), Nederländerna (1), Spanien (2), Storbritannien 

(2) och Sverige (1). En av artiklarna från Storbritannien, är studien gjord på 

särskilda boenden i Belgien. Totalt i denna litteraturstudie ingick 284 

sjuksköterskor, varav 198 var enhetschefer eller ledningsansvariga sjuksköterskor. 

Uppdelningen mellan kvinnor och män var inte redovisade i alla studier specifikt 

för sjuksköterskorna. Sjuksköterskor tillsammans med övrig vårdpersonal i 

artiklarna var: 86% kvinnor och 14% män. I några artiklar fanns upplevelser från 

annan vårdpersonal och äldre personer, vilka har lyfts bort från resultatet. 

Kontexten i studierna utgjordes av särskilda boenden för äldre personer. Vid 

sammanställningen och analysen av artiklarnas resultat identifierades tre 

huvudkategorier: Personliga upplevelser, Sjuksköterskors utmaningar och 

Obekväma och utmanande upplevelser. Huvudkategorierna har tillsammans totalt 

åtta tillhörande subkategorier (Figur 2). 

 

 

 

 

  

 

Figur 2. I figuren presenteras huvudkategorier och subkategorier. 
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Personliga upplevelser 

I denna huvudkategori beskrivs sjuksköterskors upplevelser utifrån dem själva och 

hur känslorna kan påverka relationen till de äldre personerna och bemötandet av 

deras behov. Upplevelserna redovisas i subkategorierna Egna värderingar och 

normer påverkar upplevelser och Känslor i vårdrelationer. 

Egna värderingar och normer påverkar upplevelsen 

Sjuksköterskor beskrev att deras egna värderingar, kultur och religion speglades i 

upplevelserna av bemötandet med äldre personer på särskilt boende avseende deras 

behov av sexualitet och sexuell hälsa (Hayward et al., 2013; Nilsson et al., 2022; 

Thys et al., 2018; Venturini et al., 2018; Villar et al., 2014; Waterschoot et al., 

2021). Sjuksköterskorna hade olika uppfattning om vad som var ett acceptabelt 

sexuellt beteende, vilket kunde bidra till olika känsloyttringar hos sjuksköterskorna 

(Thys et al., 2018). Någon sjuksköterska upplevde att en friare syn och acceptans 

för äldres sexuella behov kunde ses relaterat till ett generationsskifte hos 

vårdpersonalen. Yngre sjuksköterskor generellt hade en mer tillåtande och 

fördomsfri syn på äldres sexualitet (Villar et al., 2016). Sjuksköterskor kände sig 

förvånade, förlägna och till viss del imponerade om de skulle råka avslöja boende 

med att tillfredsställa sexuella behov (Nilsson et al., 2022; Waterschoot et al., 

2021).  

“that woman was 94 and was on her knees! … Well that shocks 

you tremendously; later we had a good laugh. However, when 

you experience it, you are just in shock.” (Waterschoot et al., 

2021, s. 4–5). 

Några sjuksköterskor hade det svårt att acceptera insikten och förstå att äldre 

personer fortfarande hade sexuella behov och önskade att fortsatt uttrycka dem 

(Hayward et al., 2013; Villar et al., 2014), framför allt om den äldre personen 

förlorat sin partner (Hayward et al., 2013). Många sjuksköterskor upplevde att 

personliga erfarenheter påverkade deras syn på den äldre personens sexuella 

beteende och uttryck för att tillfredsställa deras behov (Thys et al., 2018; Venturini 

et al., 2018). Några sjuksköterskor upplevde att när de äldre personernas sexualitet 
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inte fick något fokus, så fanns det en oro för att inte kunna möjliggöra den 

personliga omvårdnaden gällande sexualitet och sexuell hälsa (Venturini et al., 

2018).  

“As an RN, you want to have a certain amount of control, but 

when it comes to sexual expressions, it’s totally worthless. Is it 

my own values that are in control? What kind of expressions is 

this? I feel frustrated.” (Nilsson et al., 2022, s. 1726).  

En del sjuksköterskor med ett normkritiskt synsätt upplevde en högre känsla av 

kontroll relaterat till äldre personers sexuella behov och uttryck. Reflektion och 

handledning kring sjuksköterskors inflytande på boende uppfattades som positivt 

(Waterschoot et al., 2021). Relationer som överskred stereotypa normer gav ett 

uttryck av förvåning inom professionen (Venturini et al., 2018; Waterschoot et al., 

2021). Sjuksköterskor som upplevde bristfällig kunskap och kände en negativ social 

attityd, såg det som ett hinder för att tillhandahålla en hälsosam sexuell miljö för 

äldre personer på särskilt boende (Shuttleworth et al., 2010).  

Känslor i vårdrelationer 

Sjuksköterskor upplevde att relationen till de boende var viktig. Det hade betydelse 

för hur deras upplevelse av att bemöta äldre personers sexuella behov och uttryck 

visade sig (Nilsson et al., 2022; Thys et al., 2018; Waterschoot et al., 2021). 

Upplevelsen av att inkräkta i den mest privata sfären frambringade många olika 

känslor hos sjuksköterskor, som exempelvis rädsla och förlägenhet (Venturini et 

al., 2018). Sjuksköterskorna försökte främja de äldre personernas värdighet och 

sexualitet genom att känna empati och sympati (Hayward et al., 2013; Waterschoot 

et al., 2021). Flera sjuksköterskor upplevde vårdrelationen till de äldre personerna 

som personlig utifrån både fysiska och psykiska aspekter. Balansgången mellan 

professionell och privat, kunde upplevas som delvis bristande och det kunde 

medföra en känsla av osäkerhet (Thys et al., 2018; Waterschoot et al., 2021). 

Sjuksköterskorna upplevde att ett personcentrerat förhållningssätt var viktigt för ett 

korrekt bemötande i omvårdnaden, för att ge säker vård av god kvalité (Nilsson et 

al., 2022).  
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Många sjuksköterskor upplevde en positiv känsla genom att bemöta de äldre 

personerna med respekt och utan egna värderingar gällande sexuella behov och 

uttryck. Genom en god vårdrelation med vänskap och tillit, upplevde 

sjuksköterskorna att det bidrog till ett ökat välbefinnande för de äldre personerna 

på särskilt boende. Det upplevdes då ge en ökad tillfredsställelse i det egna arbetet 

för sjuksköterskorna (Thys et al., 2018). Över tid så lärde sjuksköterskorna känna 

de äldre personerna bättre, vilket medförde att de kände sig mer bekväma och trygga 

med att bemöta de äldre personernas behov av sexualitet och sexuell hälsa. Om 

vårdrelationen däremot var ansträngd eller svag, så upplevde en del sjuksköterskor 

att den äldre personens sexuella uttryck var stötande, motbjudande och störande 

(Thys et al., 2018; Waterschoot et al., 2021). I den utökade vårdrelationen till de 

äldre personernas närstående, upplevde vissa sjuksköterskor att de var obekväma 

med samtal om den boendes sexualitet och sexuella hälsa. Ämnet ansågs då som 

för känsligt eller privat, samt att sjuksköterskorna upplevde att de hade för lite 

kunskap och utbildning (Nilsson et al., 2022). I kontakten med närstående upplevde 

sjuksköterskor att de uppträdde empatiskt men påverkades negativt av 

känslomässiga frågor som skapade spänningar inom familjer (Waterschoot et al., 

2021).  

Sjuksköterskor upplever att det ofta är de som behöver ta initiativ och inta en 

drivande roll jämfört med de äldre personerna när det kom till att diskutera 

sexualitet och sexuell hälsa (Nilsson et al., 2022; Waterschoot et al., 2021). En del 

sjuksköterskor kände ett stort ansvar att främja det känslorelaterade välbefinnandet 

hos de äldre personerna på särskilt boende (Waterschoot et al., 2021). Några 

sjuksköterskor beskrev att professionen hade utvecklats över tid för att arbeta 

proaktivt för att stödja de äldre personernas behov och sexuella uttryck 

(Waterschoot et al., 2021). Sjuksköterskor kände att de kunde hamna i en moraliskt 

svår situation. Att göra vad de kan för att främja de äldre personernas rätt till att få 

uttrycka deras sexualitet och samtidigt en skyldighet att skydda dem från eventuella 

negativa konsekvenser (Nilsson et al., 2022).  
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Sjuksköterskors utmaningar 

I denna huvudkategori beskrivs sjuksköterskors upplevelser utifrån utbildning och 

riktlinjer, ansvaret i ledarrollen och en tystnadskultur. Vilka alla kan påverka 

upplevelsen och bemötandet av den äldre personens behov av sexualitet och sexuell 

hälsa på särskilt boende. Upplevelserna redovisas i subkategorierna Utbildning och 

riktlinjer för känsla av trygghet, Utmanande ledarroll med etiska dilemman och 

Enklare att vara tyst. 

Utbildning och riktlinjer för känsla av trygghet 

Sjuksköterskor upplevde att bristfällig utbildning om äldres sexualitet och sexuella 

hälsa, bidrog till känsla av osäkerhet och skapade ett hinder för att stödja de äldre 

personernas behov (Nilsson et al., 2022; Rowntree & Zufferey, 2015). Utbildning 

skulle kunna ge sjuksköterskor en större upplevelse av säkerhet i att lyfta ämnet, 

samt ge en större trygghet i att utforma omvårdnadsinsatser kring de äldres 

sexualitet och sexuella hälsa på särskilt boende (Nilsson et al., 2022).  

“Professionals must be trained in relation to sexuality so that 

when they see a private situation they show proper respect 

for…for the resident's way of doing things.” (Villar et al., 2014, 

s. 2523). 

Sjuksköterskor som saknade riktlinjer upplevde en osäkerhet och oro, för hur 

arbetet med sexualitet och sexuell hälsa skulle bemötas (Hayward et al., 2013; 

Nilsson et al., 2022; Shuttleworth et al., 2010). Sjuksköterskor beskrev att 

standardiserade riktlinjer i praktiken skulle upplevas som svåra och problematiska 

att följa, då bemötande och relationer är unika och individuella (Shuttleworth et al., 

2010; Thys et al., 2018). Då sjuksköterskor upplevde att de var osäkra kring hur de 

skulle dokumentera om sexualitet, medförde det att dokumentation ofta inte gjordes 

(Nilsson et al., 2022; Rowntree & Zufferey, 2015). Den bristande dokumentationen 

bidrog till en känsla av missnöje för sjuksköterskorna, då dokumentationen är ett 

viktigt verktyg inom äldreomsorgen för ett korrekt bemötande av den äldre 

personen (Rowntree & Zufferey, 2015). 
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Utmanande ledarroll med etiska dilemman 

Sjuksköterskor upplevde ibland en osäkerhet i sin ledarroll mot vårdpersonalen för 

hur de skulle hantera äldre personers behov av sexualitet. Dels genom situationer 

som kan uppstå utifrån behovet av sexualitet, dels etiska dilemman som är kopplade 

till personliga värderingar (Venturini et al, 2018; Waterschoot et al., 2021), som till 

exempel synen på homosexualitet (Venturini et al., 2018). Flera sjuksköterskor 

upplevde att de upprätthöll sin ledarroll genom att avdramatisera bemötandet av 

sexualitet och sexuell hälsa, vara stödjande och uppmärksamma positiva attityder 

från vårdpersonalen (Nilsson et al., 2022). Att sexualitet är en mänsklig rättighet 

för alla, genererade en otrygg och olustig känsla för sjuksköterskorna och etiska 

dilemman kunde uppstå när äldre personer uttryckte sin sexualitet (Nilsson et al., 

2022). Situationer som inkluderade mer än en person, som exempelvis relation 

mellan äldre personer på det särskilda boendet, tenderar till att generera en större 

otydlighet för sjuksköterskor i etiska frågeställningar (Waterschoot et al., 2021). 

Många sjuksköterskor menade att äldres behov av sexualitet är en del av arbetet och 

sågs som en skyldighet att bemöta. De upplevde att professionalismen skulle kunna 

äventyras, vilket återspeglades genom skillnader i omvårdnadsinsatser (Venturini 

et al., 2018; Waterschoot et al., 2021).  

“Our values should not be in control. They have all the rights. 

There could be a lot of ethical opinions and thinking among the 

staff. Some of them think it’s unpleasant and weird. The RNs’ 

role in this is to balance. It’s all about care and [finding] a 

good way to take care of people so that they can feel good.” 

(Nilsson et al., 2022, s. 1726).  

Det var framför allt tydliga skillnader när det handlade om vård av äldre personer 

med demenssjukdomar (Nilsson et al., 2022; Thys et al., 2018), där sjuksköterskor 

upplevde att etiska frågor är komplicerade att bemöta (Thys et al., 2018). Inom 

demensvård upplevde sjuksköterskor att det var komplicerat att bemöta 

vårdpersonalens känslor av avsky och obehag för den äldre personens sexuella 

uttryck (Hayward et al., 2013; Nilsson et al., 2022). När närstående var på besök 

kunde de känna sympati med dem, om det sexuella uttrycket hos de äldre kunde 
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uppfattas som ovärdigt (Nilsson et al., 2022). Vad som var rätt eller fel upplevdes 

som en ständig kamp, som till viss del var baserad på arbetsplatsens gemensamma 

syn på de äldre personernas sexualitet (Thys et al., 2018).  

Enklare att vara tyst 

Sjuksköterskor upplevde generellt att äldre personers behov av sexualitet och 

sexuella hälsa sällan diskuterades mellan kollegor och var ett åsidosatt ämne 

(Hayward et al., 2013; Thys et al., 2018; Villar et al., 2014; Waterschoot et al., 

2021).  

“It's a topic we don't talk about, it rarely comes up…it seems 

that residents prefer to hide that kind of thing. And for us, it's 

better because we also have problems talking openly about it, 

without getting embarrassed.” (Villar et al., 2014, s. 2523).  

Sjuksköterskor upplevde att de saknade en öppenhet i diskussioner kring sexualitet 

och sexuell hälsa. Att kunna samtala om mer känsliga ämnen ansågs vara av 

betydelse för att ett team ska vara välfungerande (Waterschoot et al., 2021). Några 

få sjuksköterskor upplevde att de var mindre benägna till att söka stöd i frågor kring 

sexualitet på grund av komplexiteten och egna känslor om ämnet (Hayward et al., 

2013). Dåliga erfarenheter och upplevelser av sexuellt ofredande från äldre 

personer på särskilt boende, upplevdes som tabubelagt och skamfyllt ämne att prata 

om enligt flera sjuksköterskor. Många erfarenheter och upplevelser delades inte 

med andra, inte ens med chefer eller ledningsansvariga sjuksköterskor (Thys et al., 

2018).  

Obekväma och utmanande upplevelser 

I denna huvudkategori beskrivs sjuksköterskors upplevelser av sexuell utsatthet och 

svårigheter med gränssättning. Hur olika åtgärder genomfördes för att hantera 

pinsamma och obekväma situationer. Upplevelserna redovisas i subkategorierna 

Känsla av utsatthet, Ställas inför obekväma situationer och Bemöta obekväma 

situationer. 
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Känsla av utsatthet 

Sjuksköterskor upplevde en obehaglig och olustig känsla, när deras egna känslor 

och välbefinnande påverkades eller den egna säkerheten upplevdes hotad (Thys et 

al., 2018; Waterschoot et al., 2021). För att skydda sig själva från obekväma känslor 

påpekade många sjuksköterskor betydelsen av gränssättning (Hayward et al., 2013; 

Thys et al., 2018; Waterschoot et al., 2021). Flera sjuksköterskor upplevde en oro 

för att medboende skulle bli sexuellt utsatta och påpekade betydelsen av 

gränssättning för att skydda de medboende (Waterschoot et al., 2021).  

“Since a while ago, he wants to give me a kiss when I come in. 

He wants to give me a kiss on the cheek. And I remember well 

the first time that he wanted to do that. I honestly didn’t know 

how to react. I thought to myself: ‘Should I allow this or not? 

Where will this end? Where should I draw a line?” (Thys et al., 

2018, s. 842).  

När äldre personer öppet och offentligt masturberade upplevdes det som hotande, 

och det fanns en rädsla för att bli fysiskt angripna menade några sjuksköterskor 

(Thys et al., 2018). Att behöva torka bort sperma från boende upplevdes som 

obekvämt och otrevligt av flera sjuksköterskor (Waterschoot et al., 2021). 

Gränssättningar upplevdes positivt, men det fanns en känsla av osäkerhet relaterat 

till dem. Hur de boende skulle reagera på gränssättningar lyftes upp av flera 

sjuksköterskor som ett bekymmer, då sexualitet tolkas som ett av de mer privata 

ämnena (Thys et al., 2018; Waterschoot et al., 2021). Gränserna var individuella 

för sjuksköterskorna och speglade den egna uppfattningen och känsla av vad som 

var rätt eller fel (Thys et al., 2018).  

“Your limits are set by yourself, not by the client.” 

(Waterschoot et al., 2021, s. 7).  

Stigande ålder och erfarenhet inom professionen gjorde att sjuksköterskor upplevde 

det enklare att bemöta de äldres uttryck och samtala om sexualitet och sexuell hälsa. 

Flera sjuksköterskor upplevde även att livserfarenhet och självkännedom stärkte 

dem. Yngre sjuksköterskor upplevde mer obehag än äldre och mer erfarna kollegor 
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om det skulle förekomma sexuella trakasserier från de boende (Hayward et al., 

2013).  

Ställas inför obekväma situationer 

Sjuksköterskor upplevde ibland obehag och svårigheter med att bemöta olämpliga 

sexuella beteenden och uttryck (Hayward et al., 2013; Thys et al., 2018), som 

exempelvis att bevittna masturbation (Villar et al., 2016). Avsiktliga sexuella 

närmanden upplevs som obehagliga och bidrog till ilska. Det påverkade 

vårdrelationen negativt till den äldre personen upplevde några sjuksköterskor 

(Hayward et al., 2013). Några sjuksköterskor kände sig chockade, inte över 

beteendet i sig utan för att de aldrig trodde att de skulle uppleva det själva. En grupp 

med sjuksköterskor upplevde en större acceptans av sexuella närmanden och den 

äldre personens uttryck av sexuella behov. De kunde dock ifrågasätta om det var 

dem som fått den äldre personen att ge uttryck för en sexuell känsla eller behov 

(Hayward et al., 2013). Manliga och kvinnliga sjuksköterskor upplevde risken eller 

hotet olika, männen såg sig mindre som ett mål och kvinnorna förväntade sig att det 

skulle utsättas för äldres sexuella handlingar någon gång. Sjuksköterskor belyste 

vikten av att ställa sig frågan om vilken funktion beteendet och uttrycket har för den 

boende, att inte per automatik sammankoppla det med sexuell upphetsning 

(Hayward et al., 2013; Waterschoot et al., 2021).  

“… there was a lot of anger at the time because um (...) a lot of 

staff thought that er (.) this particular patient was just doing it 

for attention …”  (Hayward et al., 2013, s. 470).  

Sjuksköterskor upplevde att de inte riktigt visste hur de skulle bemöta olämpliga 

sexuella beteenden, men att erfarenheter av det stärkte dem (Hayward et al., 2013). 

Några sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att berätta för kollegor om de blivit 

utsatta av någon boende. Genom att varna andra, så kanske det skulle kunna 

förhindras i framtiden (Villar et al., 2016). Att vara medveten om risker upplevdes 

ha betydelse, sexuella handlingar mot personal behövde hanteras och inte 

normaliseras (Hayward et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde det som hotfullt och 

obehagligt om en boende tafsade på mer intima kroppsdelar (Thys et al., 2018).  
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“… I felt like I must go and have a shower … felt quite 

unsettling, yeah I must admit that one was really (.) really 

difficult to deal with “ (Hayward et al., 2013, s. 470).  

Inom demensvård hade sjuksköterskor till viss del en annan syn på de boendes 

sexuella beteenden och uttryck. En förståelse för att demenssjukdomen kunde 

påverka de boendes sexuella uttryck genom att sexuella hämningar avtog vid 

utvecklingen av sjukdomen. Det gällde inte bara mot sjuksköterskorna utan också 

mot medboende på det särskilda boendet (Shuttleworth et al., 2010; Thys et al., 

2018). Om den boende inte hade demenssjukdom upplevdes det direkt som sexuella 

trakasserier mot sjuksköterskorna (Thys et al., 2018).  

Bemöta obekväma situationer 

Sjuksköterskor upplevde att det var lättare att distansera sig från sexuella frågor 

genom olika strategier (Hayward et al., 2013; Rowntree & Zufferey, 2015; 

Venturini et al., 2018; Villar et al., 2014; Waterschoot et al., 2021). En strategi var 

att sjuksköterskor använde humor för att lättare kunna hantera upplevelsen av 

bemötandet (Hayward et al., 2013). Skämta om ämnet var för några sjuksköterskor 

också ett sätt att visa sitt missnöje. En sjuksköterska som var rädd för att råka 

bevittna samlag, delade medicinerna i springan under dörren till den boende (Thys 

et al., 2018).  

“Not a large issue but yes, two dementia people who were 

expressing care and concern for each other. Kissing and 

holding hands. Some staff tried to dissuade it. Moral judgments 

were made by staff. Currently we do have a married couple with 

dementia in separate wings. Because of dementia, we keep them 

separated.” (Shuttleworth et al., 2010, s. 190).  

Flera sjuksköterskor upplevde att en känsla av kontroll hjälpte dem att både hantera 

sina egna känslor och de äldres sexuella uttryck (Venturini et al., 2018; Villar et al., 

2014). Några upplevde kontroll genom att förbise och ignorera den äldre personens 

sexuella uttryck (Thys et al., 2018; Venturini et al., 2018), medan andra 

sjuksköterskor drog sig tillbaka och undvek kontakt med den boende (Thys et al., 
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2018; Waterschoot et al., 2021). Några sjuksköterskor upplevde även att kontroll 

av de boendes sexuella uttryck var en omtänksamhet för att minimera risker för de 

äldre och medboende (Villar et al., 2014). En strategi som framkom från många 

sjuksköterskor var att separera de boende då intima kontakter uppstod. Det förekom 

att de äldre personerna fick byta rum och i vissa fall avdelning för att undvika att 

sexuella situationer skulle förekomma. Att skilja äldre personer åt på ett fysiskt sätt 

förekom enligt sjuksköterskorna (Venturini et al., 2018). Sjuksköterskan upplevde 

en osäkerhet i att hantera medboendes reaktioner på en enskild boendes sexuella 

uttryck och valde att ingripa genom att separera boende för att undvika situationer 

en mot en (Shuttleworth et al., 2010). För att skydda personal och boende mot 

enskilda boendes sexuella aktivitet hänvisades personen in på rummet för att få 

avskildhet (Thys et al., 2018). 

“Hey, this person was in the room of that person” /: “Did you 

separate them?” “Yes, I did!”, “Okay!” (Laughs). “All good” 

(Venturini et al., 2018, s. 4).  

Flera sjuksköterskor upplevde att det skulle ge mer trygghet och säkerhet, om 

organisationen anställde sexual rådgivare för att ge handledning i att bemöta äldre 

personers sexualitet och sexuell hälsa på särskilt boende. Det förekom att 

sexarbetare anlitades för att möjliggöra att äldre personers sexuella behov blev 

tillfredsställda, vilket upplevdes som ett etiskt dilemma för sjuksköterskorna 

(Rowntree & Zufferey, 2015). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens vetenskapliga trovärdighet (trustworthiness) diskuteras utifrån 

fyra olika trovärdighetsbegrepp för kvalitativa studier: tillförlitlighet, 

verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2021).  

Tillförlitligheten (credibility) är beroende på hur sanningsenligt resultatet anses 

vara och om syftet är besvarat. Det speglas av metodprocessen och om resultatet 

har präglats av författarnas egen förförståelse eller tolkning (Polit & Beck, 2021). 
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Tillförlitligheten stärks av att resultatet svarade på litteraturstudiens syfte. 

Tillförlitligheten stärks också av en väl beskriven process från design vidare i varje 

steg till redovisad förförståelse. En inledande pilotsökning gjordes för att bekräfta 

att det fanns tillräckligt med underlag för att svara på syftet. Tillförlitligheten stärks 

också av att de nio utvalda artiklarna var sökta i tre olika databaser: Cinahl 

Complete, PsycINFO och PubMed. Databaserna har varierande fokus och 

inriktningar, att alla anknyter slutligen till omvårdnad stärker tillförlitligheten. 

Tillförlitligheten stärks av att sökningarna gjordes både med ämnesord från 

databaserna och fritextord som hittades genom den svenska versionen av MeSH. 

Sökorden och sökblocken var relevanta och att artiklarna svarade på 

litteraturstudiens syfte. Alla utvalda artiklar var kvalitativa, vilket är en lämplig 

metod för att studera och beskriva upplevelser. Flera artiklar var återkommande i 

de olika databaserna, vilket ökar tillförlitligheten. Eftersom utbudet av 

forskningsartiklar inom området som svarade på syftet var begränsat, så behövde 

begränsningarna breddas och många artiklar läsas igenom vilket stärker 

tillförlitligheten. Tillförlitligheten sänks också av att artiklarna som söks från och 

med 2010 i två av databaserna, vilket inte räknas som den senaste och mest aktuella 

forskningen år 2022. Det berodde på att det blev för få relevanta artiklar om endast 

den senaste forskningen söktes. Tillförlitligheten stärks ytterligare av att alla 

artiklarna kvalitetsgranskades med Högskolan Kristianstads beprövade mall för 

granskning av kvalitativa artiklar (Blomqvist et al., 2016). Tillförlitligheten stärks 

av att båda forskarna först analyserat var för sig och sedan tillsammans. I flera 

artiklar ingick det deltagare som inte var sjuksköterskor vilket sänker 

tillförlitligheten. Eftersom sjuksköterskornas perspektiv framgick i artiklarna kunde 

materialet urskiljas, vilket stärker tillförlitligheten. Flertalet av sjuksköterskorna 

(198) som ingick i litteraturstudiens resultat var enhetschefer eller 

ledningsansvariga sjuksköterskor. Det skulle kunna påverka tillförlitligheten 

negativt, då de har ett annat perspektiv på omvårdnadsansvaret. Det som stärker 

tillförlitligheten med att ha med dem, är att deras upplevelser av att bemöta äldre 

personers behov av sexualitet på särskilt boende inte skiljde sig speciellt mycket 

från de andra sjuksköterskorna (86). Det visar att det finns en samsyn mellan olika 

delar inom organisationerna. I resultatet redovisades citat som speglade 
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sjuksköterskors känslor vilket stärker tillförlitligheten. Tillförlitligheten sänks av 

att en av artiklarna ej var godkänd av en etisk kommitté. Författarna tolkade att 

etiska överväganden gjorts i studien och samtycke fanns, så artikeln valde att 

inkluderas. Tillförlitligheten stärks slutligen av att författarna gjort hela 

forskningsprocessen tillsammans. Dessutom med hjälp genom kontinuerliga 

granskningar och diskussioner under handledningstillfällen och seminarium 

tillsammans med medstudenter, handledare och examinator.   

Verifierbarheten (dependability) är beroende på att metoden är väl beskriven och 

litteraturstudien kan upprepas och ett liknande resultat kan erhållas (Polit & Beck, 

2021). Verifierbarheten stärks genom att alla stegen för metoden är väl beskrivna 

med tydligt språk och med en struktur som följer arbetets tidslinje. Sökningarna är 

redovisade med ett sökschema för respektive sökning i de olika databaserna vilket 

stärker verifierbarheten (Bilaga 1), samt att artikelöversikterna är bifogade (Bilaga 

2). Verifierbarheten stärks av att de tre sökningarna tillsammans genererade totalt 

2039 st. artiklar, vilket är ett stort antal träffar att granska för att välja ut nio artiklar 

som svarade på syftet. Verifierbarheten stärks av att analysprocessen är gjord enligt 

Fribergs (2017) femstegsmodell. Stegen är redovisade i turordning med hjälp av en 

illustration vilket stärker verifierbarheten (Figur 1). Verifierbarheten sänks av att 

det är författarnas första litteraturstudie, samt inte har någon erfarenhet av att 

analysera större mängder data sedan tidigare.  

Pålitligheten (confirmability) är beroende på om resultatet verkligen speglar de 

utvalda vetenskapliga artiklarnas resultat. Pålitligheten är beroende av objektivitet 

och att författarnas förförståelse inte har påverkat resultatet (Polit & Beck, 2021). 

Pålitligheten stärks av att båda författarna skrev ner sin egen förförståelse innan 

arbetet påbörjades, därefter skrevs den gemensamma förförståelsen som är 

redovisad i arbetet. Genom den redovisade förförståelsen är det upp till läsaren att 

bedöma pålitligheten. Samtidigt som redovisad förförståelse stärker pålitligheten, 

sänker den också samtidigt då det alltid finns en risk att egna tankar och värderingar 

påverkat resultatet. Att analysen gjorts både enskilt och tillsammans enligt samma 

praxis stärker pålitligheten. Pålitligheten stärks även av att studien granskats och 

diskuterats vid handledningstillfällen och seminarier tillsammans med andra. 
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Pålitligheten sänks av att de utvalda vetenskapliga artiklarna var publicerade på 

engelska, vilket medförde en risk för felöversättningar och feltolkningar, då båda 

författarna har svenska som modersmål.  

Överförbarheten (transferability) är beroende på hur pass väl studiens resultat kan 

generaliseras. Om resultatet går att föra över till andra kontexter, miljöer eller 

grupper (Polit & Beck, 2021). Överförbarheten stärks av att de utvalda nio 

vetenskapliga artiklarnas studier är utförda i sju olika länder. Länderna var 

Australien, Belgien, Brasilien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Sverige. 

Överförbarheten stärks också av den stora geografiska spridningen, men sänks av 

att alla länder utom Brasilien är helt västerländska med väl utvecklad hälso- och 

sjukvård samt äldreomsorg. Sjuksköterskorna från Brasilien (Venturini et al., 2018) 

uttryckte mer negativa attityder till homosexualitet än sjuksköterskor från de andra 

länderna. Samkönade äktenskap legaliserades år 2013, men homofobi blev först 

förbjudet i Brasilien år 2019 (da Cruz Chagas, 2019). När datainsamlingen för 

studien i Brasilien gjordes under år 2016, var det fortfarande lagligt med homofobi 

och att uttrycka åsikter om det. Överförbarheten stärks av att det var sjuksköterskors 

upplevelser som undersöktes. Stärks också av att sjuksköterskor från olika typer av 

särskilda boenden inkluderades, som exempelvis de som enbart hade kvinnliga 

boende eller äldre med demenssjukdom. Överförbarheten kan diskuteras utifrån att 

olika länder har varierande syn på sexualitet och sexuell hälsa, samt olika nationella 

riktlinjer för hur äldreomsorg ska bedrivas. Överförbarheten i kvalitativa studier är 

begränsad då det är starkt beroende av kontexten för undersökningen och ofta 

innehåller få deltagare. Resultatet kan vara överförbart till länder med liknande 

struktur då varierande fall av samma fenomen har undersökts (Larsson, 2009).  

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer tre fynd diskuteras. De tre fynden är Egna 

upplevelser och erfarenheter påverkar bemötandet, Copingmekanismer och 

Behovet av utbildning. De kommer att diskuteras utifrån den legitimerade 

sjuksköterskans sex olika kärnkompetenser vilka bygger på sjuksköterskors etiska 

värdegrund (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Alla kärnkompetenserna var för 
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sig påverkar bemötandet, men tillsammans utgör de förutsättningar för att ge god 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b).  

Det första fyndet är att sjuksköterskors upplevelser av bemötandet påverkas av egna 

upplevelser och erfarenheter. Ålder, kön och yrkeserfarenhet hos sjuksköterskorna 

bidrog till synen på äldre personers behov av sexualitet och rätt till att uttrycka sig. 

Religion och kulturella skillnader påverkade också sjuksköterskornas upplevelse av 

äldre personers behov av sexualitet. Då sjuksköterskor lät sina egna känslor 

påverka, kan det diskuteras huruvida det är att arbeta personcentrerat med den äldre 

personen på särskilt boende. När sjuksköterskorna utgick från den egna upplevelsen 

och inte satte de äldre personernas behov och önskningar i första rum uppfylldes 

inte ett personcentrerat arbetssätt och utgick inte från ett evidensbaserat synsätt. Det 

väcker också frågan om att professionalismen kan ifrågasättas och kräver att synen 

på äldre personers sexualitet behöver belysas i större utsträckning inom 

professionen. Sjuksköterskor har ett eget ansvar för sin roll inom professionen, att 

reflektera över sina styrkor och svagheter med sitt yrkesutövande. 

Förutsättningarna för sjuksköterskornas arbete vilar också på en stödjande 

organisation och engagerade enhetschefer. Där hänsynsfullhet och respekt till 

vårdtagarens rättigheter och önskningar är en förutsättning för god omvårdnad 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Sjuksköterskornas syn på den äldre 

personens sexualitet hade stor variation, vilket medförde skillnader i bemötandet av 

den äldre personen och en bristande samsyn förekom mellan kollegor. 

Diskrepansen i samsynen mellan sjuksköterskor i teamet kunde försvåra samverkan 

mellan kollegor. Emellertid kan olika upplevelser och erfarenheter komplettera 

kollegornas gemensamma syn om det diskuterades. Sjuksköterskor upplevde att det 

fanns tendenser till att de äldre personernas behov av sexualitet var ett ämne som 

sällan lyftes och som uppfattades som tabubelagt (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). En studie visar att sjuksköterskor kunde uppleva det som svårt att prata om 

sexualitet med äldre personer som var i deras mor- och farföräldrars ålder (Simpson 

et al., 2016). Sjuksköterskorna kunde uppleva det som pinsamt och att de 

inkräktande på den äldre personens privata sfär eller antog att äldre personer var 

asexuella. När den äldre personens sexuella behov inte diskuterades förlorades 

information som var viktig i bemötandet av den äldre personens omvårdnadsbehov. 
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Bristen på information medför en risk för att den personcentrerade vården uteblir. 

Med god kommunikation och informationsutbyte med andra inom professionen 

skapas det bättre förutsättningar för att bedriva god omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Ett ålderistiskt synsätt förekom hos många 

sjuksköterskor gentemot äldre personer vilket medförde fördomar och stereotypa 

föreställningar om äldre personers sexualitet och sexuella hälsa. När ett ålderistiskt 

synsätt förekom hos många sjuksköterskor kunde det medföra att vården varken 

blev evidensbaserad, personcentrerad, säker eller utvecklande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Ålderism är ett begrepp som fångar fördomar och 

stereotypa föreställningar vilka kan yttra sig som negativa attityder och handlingar 

gentemot äldre personer (Gewirtz-Meydan et al., 2018; Svensson, 2020). 

Det andra fyndet i resultatet utgjordes av copingmekanismer, som handlar om 

hanteringen av negativa och obekväma upplevelser. Sjuksköterskor upplevde att 

gränssättningar och strategier för att bemöta risken av att själva utsättas för 

situationer relaterade till sexuella uttryck var vanliga. Utsattheten kunde utgöras av 

sexuella närmanden till sjuksköterskor, eller att den äldre blev sexuellt upphetsad 

av sjuksköterskor i omvårdnadssituationer. Olika copingmekanismer för att lättare 

kunna hantera sina egna känslor fanns. Exempelvis genom tydliga gränssättningar, 

åtgärder för att omöjliggöra eller försvåra den äldre personens sexuella uttryck och 

humoristiska förminskningar av ämnet. Humor användes ofta som en strategi för 

att hantera det som flera sjuksköterskor upplevde som genanta eller obehagliga 

situationer och samtalsämnen. Sjuksköterskorna skämtade både inom teamet med 

kollegorna och med de boende. Vilket inte alltid utgick ifrån den äldres synsätt och 

kan då riskera att inte vara ett personcentrerat förhållningssätt. Genom en 

humoristisk inställning och attityd kan sjuksköterskor närma sig frågor kring 

sexualitet och sexuell hälsa hos äldre personer på särskilt boende, vilket skulle 

kunna tolkas som personcentrering beroende på hur det uppfattades av de äldre 

personerna (Bauer & Geront, 1999). Tolkades det som positivt stärktes 

vårdrelationen och den personcentrerade omvårdnaden, annars kan det skada och 

kränka de boende (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Flera av 

sjuksköterskorna upplevde att det förekom situationer där de aktivt förhindrade de 

äldre personerna från att utföra sexuella handlingar. Sjuksköterskan bemötte de 
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äldre personerna genom att separera dem eller till exempel förhindrade 

masturbation genom att de äldre personerna på särskilt boende fick bära kläder i ett 

stycke och inte kunde tillfredsställa sina behov. En del av sjuksköterskorna utgick 

ifrån att sexuella uttryck inte skulle få förekomma och de äldres behov blev då inte 

tillgodosedda då omvårdnaden inte var personcentrerad. Att försöka förhindra en 

äldre persons rätt till sin egen sexualitet, är ett brott mot de mänskliga rättigheterna 

där ålder inte har någon betydelse (Folkhälsomyndigheten, 2020; Krekula, 2017). 

Sjuksköterskorna upplevde att gränssättning inte var ett område som utgick från ett 

gemensamt förhållningssätt utan varje sjuksköterska fick skapa sina egna gränser 

vilket medförde att bemötandet av de äldre personernas sexuella behov såg olika ut. 

Området för strategier och gränssättningar saknade ett gemensamt synsätt och det 

finns ett stort behov av att förbättra kunskapsområdet. En samsyn medför en ökad 

kvalitet och säkerhet genom ett gemensamt förhållningssätt inom professionen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). I några av artiklarna beskrev 

sjuksköterskorna att sexarbetare fanns att tillgå och besök på bordeller var 

förekommande för några av de äldre personerna. Det skulle kunna betraktas som 

att äldre personers behov tas på allvar och att omvårdnaden utgår från att på ett 

personcentrerat sätt tillgodose de äldres behov av önskade sexuella upplevelser. 

Sexuell tillfredsställelse kan ses i relation till den upplevda känslan av 

välbefinnande (Buczak-Stec et al., 2019). Den etiska komplexiteten kring 

hanteringen med sexuella tjänster är omfattande och svårtolkad (Simpson et al., 

2016). Stora skillnader finns i synen på att bemöta äldre personers sexuella behov 

genom att vara personen behjälplig med att använda sig av sexarbetare. 

Inställningen till sexarbetare är beroende på ländernas lagstiftningar, kulturella syn 

och eventuella problem med utsatthet hos de som utför tjänsterna (Ford et al., 2021). 

Etiska riktlinjer bemöts olika beroende på sjuksköterskors egna tolkningar och 

arbetsplatsens gemensamma förhållningssätt och syn. Det finns ytterligare en 

aspekt som har en stor betydelse för tolkningen, när etiska riktlinjer ses relaterat till 

lagar och förordningar samt juridiska principer. Om den etiska kompassen generellt 

pekar till regelverken, så kan det bli otydligt hos vem eller vilka det moraliska 

ansvaret vilar hos (Eriksson et al., 2007).  



 29 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Det tredje fyndet var behov av utbildning om äldre personers sexualitet och sexuella 

hälsa. I samtliga artiklarna upplevde sjuksköterskorna en brist på utbildning och att 

det fanns ett stort behov av ökad kompetens för att bemöta frågor kring äldre 

personer behov av sexualitet och sexuell hälsa. Brist på att arbeta utifrån 

evidensbaserad praxis kring frågor om sexualitet och sexuell hälsa är generellt 

omfattande inom professionen (McAuliffe et al., 2016). En studie visar att chefer 

sällan diskuterar forskningsresultat med medarbetare och sjuksköterskor har svårt 

att hinna läsa forskningsrapporter. Att sjuksköterskor arbetar evidensbaserat är ett 

viktigt område för chefer för olika verksamheter. Implementeringen är dock ofta 

bristfällig avseende grundutbildade sjuksköterskor men ökar bland sjuksköterskor 

med specialistutbildning, vilka är mer benägna att läsa forskning på eget initiativ 

(Johansson et al., 2010). Sjuksköterskorna upplevde att det saknas riktlinjer och en 

samsyn kring frågor som rör sexualitet och sexuell hälsa genomgående och det 

utgör en risk för att bemötandet i omvårdnaden inte är säker. Flera av 

sjuksköterskorna upplevde att det saknades både etiska riktlinjer för att bemöta de 

äldre personers sexuella behov och praktiska riktlinjer för att hantera sexuella 

uttryck. Sjuksköterskorna upplevde att det var egna moraliska värderingar som låg 

till grund för hur bemötandet av den äldre personens sexuella behov framstod. 

Forskning visar att arbete med att ta fram riktlinjer är viktigt för att professionen 

ska känna en trygghet i sitt arbete. Riktlinjer är inget statiskt dokument utan behöver 

hela tiden utvärderas. Att se riktlinjer som ett levande dokument som är 

anpassningsbart efter olika situationer, kan ses som ett utvecklande förhållningssätt 

(Eriksson et al., 2008). Det skapar möjligheter för det viktiga samtalet om både 

etiska och praktiska aspekter, på hur uttryck kring äldre personers sexualitet och 

sexuella hälsa ska hanteras inom professionen (Cook et al., 2017). När 

sjuksköterskorna upplevde att de hade kunskap om äldre personers sexualitet och 

sexuella behov förbättrades bemötandet till den äldre personens behov. Samtalen 

och den ökade kunskapsnivån innebär att samverkan i teamet ökar, omvårdnaden 

blir evidensbaserad och personcentrerad, dokumentationen förbättras och kvaliteten 

för omvårdnaden höjs (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). En ökad utbildning 

inom sexualitet och sexuell hälsa är en viktig faktor för att minska negativa attityder 

hos sjuksköterskor kring äldre personers sexualitet. Utbildning stärker 
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sjuksköterskor gällande att göra bedömningar avseende omvårdnadsbehov hos 

äldre personers sexuella behov och sexuella hälsa (Bauer et al., 2013). Flera av 

sjuksköterskorna upplevde att omvårdnaden om de boendes sexuella behov och 

sexuella hälsa inte dokumenterades, då de inte hade kunskap om hur det skulle 

dokumentera. Om det förekommer brister i dokumentationen finns det en risk att 

omvårdnaden inte är säker och det finns brister i informationen samt att insatser inte 

utgår från evidensbaserad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Felaktig 

dokumentation kan försvåra för kommunikationen inom professionen. Det skulle 

även kunna försvåra för kvalitetssäkring, samt att en god och säker vård uppnås. 

Genom att säkerställa god utbildning och tillhandahålla resurser stärker det 

sjuksköterskorna i sin professionella roll (Tuinman et al., 2017). 

Slutsats 
Slutsatsen i denna litteraturstudie är att många sjuksköterskor upplevde svårigheter 

med att bemöta och förhålla sig till frågor kring sexualitet och sexuell hälsa på 

särskilt boende. Sjuksköterskorna menade att det saknades utbildning och riktlinjer 

i hur de skulle hantera olika situationer som uppstod. Sjuksköterskornas egna 

värderingar och erfarenheter låg till grund för vilka strategier som användes. 

Strategier som användes var att förhindra, avgränsa och att bemöta med humor då 

de boendes sexuella behov uttrycktes. För att höja kvaliteten i omvårdnaden 

avseende sexualitet och sexuell hälsa behöver kunskapsnivån höjas. Det behövs ett 

öppnare klimat för att diskutera frågor kring sexualitet hos äldre personer för att 

minska tabut. När etiska diskussioner förs bidrar det till att höja respekten för att 

det är ett behov som behöver tillgodoses även hos äldre personer på särskilt boende. 

Genom en ökad kompetens kring äldre personers behov och önskemål skapas en 

hållbar utveckling för de äldre personerna på särskilda boenden. Kontexten i denna 

litteraturstudie är särskilt boende, men resultatet skulle kunna överföras till andra 

kontexter där sjuksköterskor inom vård- och omsorg möter äldre personer. Förenta 

nationernas globala mål innefattar att sexualitet och sexuell hälsa är en mänsklig 

rättighet vilket kan tillgodoses genom att sjuksköterskor har utbildning och kunskap 

inom området. Det bidrar till en hållbar global utveckling för alla, både äldre 
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personer som idag bor på särskilt boende samt för kommande generationer som kan 

vara i behov av särskilt boende i framtiden. 
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: Cinahl Complete 
Datum: 2022-03-27 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bemöta äldre personers sexualitet och 

sexuella hälsa på särskilt boende.  

Sökning nr och namn Sökord Antal träffar Valda 

artiklar 

1. Kvalitativ studie “Qualitative Studies” [MH] OR 

narrativ* [fritext] OR 

hermeneutic* [fritext] OR 

experienc* [fritext] OR 

interview* [fritext] OR 

attitud* [fritext]  

1 067 691 
 

2. Sjuksköterskor “Nurse Attitudes” [MH] OR 

“Practical Nurses” [MH] OR 

“Faculty, Nursing” [MH] OR 

“Medical Staff” [MH] OR 

“Nurses” [MH] OR 

nurs* [fritext] OR 

“nurs* personnel*” [fritext] OR 

“registred nurs*” [fritext] OR 

“care giv*” [fritext] OR 

“nurs* facult*” [fritext] OR 

“nursing staff” [fritext] OR 

“health personnel” [fritext] 

  

1 086 445 
 

3. Äldre personer och 

särskilt boende 
“Aged” [MH] OR 

“Aged, 80 and Over” [MH] OR 

elderly [fritext] OR 

geriatric* [fritext] OR 

aged [fritext] OR 

“over 65” [fritext] OR 

“nurs* hom*” [fritext] OR 

“long-term*” [fritext] OR 

“ag* car*” [fritext] 

  

1 225 758 
 

4. Sexualitet och sexuell 

hälsa 

“Sexuality” [MH] OR 

“Attitude to Sexuality” [MH] OR 

“Sexuality Patterns Alteration (SABA CCC)” [MH] 

OR 

168 691 
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“Sexuality (Omaha)” [MH] OR 

“Sexual Behavior Analysis (SABA CCC)” [MH] OR 

“Altered Sexuality patterns (NANDA)” [MH] OR 

“Sexual Behavior” [MH] OR 

sexuality* [fritext] OR 

intimacy [fritext] OR 

“sexual func*” [fritext] OR 

“sex* drive” [fritext] OR 

“sexual behavior*” [fritext] OR 

masturbat* [fritext] OR 

stimulat* [fritext]  

  

5. Alla sökningarna S1 AND S2 AND S3 AND S4 1309 
 

  Begränsningar Sökning nr 5 + engelskspråkig, peer-review, 

forskningsartikel, publicerad: 20100101–220327.  

553 5 
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Databas: PsycINFO 
Datum: 2022-04-05 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bemöta äldre personers sexualitet och 

sexuella hälsa på särskilt boende.  

Sökning nr och namn Sökord Antal träffar Valda 

artiklar 

1. Kvalitativ studie “Empirical Methods” [Thesaurus] OR 

“Qualitative Methods” [Thesaurus] OR 

“Interviews” [Thesaurus] OR 

“Qualitative Measures” [Thesaurus] OR 

“Narratives” [Thesaurus] OR 

“Narrative Analysis” [Thesaurus] OR 

narrativ* [fritext] OR 

hermeneutic* [fritext] OR 

experienc* [fritext] OR 

interview* [fritext] OR 

attitud* [fritext] 

  

1 633 616 
 

2. Sjuksköterskor “Nurses” [Thesaurus] OR 

“Public Health Service Nurses” [Thesaurus] OR 

”Caregivers” [Thesaurus] OR 

“Home Care Personnel” [Thesaurus] OR 

nurs* [fritext] OR 

“nurs* personnel*” [fritext] OR 

“registred nurs*” [fritext] OR 

“care giv*” [fritext] OR 

“nurs* facult*” [fritext] OR 

“nursing staff” [fritext] OR 

“health personnel” [fritext] 

  

311 569 
 

3. Äldre personer och 

särskilt boende 

“Elder care” [Thesaurus] OR 

“Age Discrimination” [Thesaurus] OR 

“Agded (Attitudes Toward)” [Thesaurus] OR 

“Aging” [Thesaurus] OR 

“Aging (Attitudes Toward)” [Thesaurus] OR 

“Geriatrics” [Thesaurus] OR 

“Nursing Home Residents” [Thesaurus] OR 

“Long Term Care” [Thesaurus] OR 

“Nursing Homes” [Thesaurus] OR 

“Geriatric Patients” [Thesaurus] OR 

“Nursing Home Residents” [Thesaurus] OR 

“nursing home*” [fritext] OR 

839 338 
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“residential care*” [fritext] OR 

elderly [fritext] OR 

geriatric* [fritext] OR 

aged [fritext] OR 

“over 65” [fritext] 

  

4. Sexualitet och sexuell 

hälsa 

“Sex” [Thesaurus] OR 

“Sexuality” [Thesaurus] OR 

“Sexual Health” [Thesaurus] OR 

“Sexual Satisfaction” [Thesaurus] OR 

“Sex Education” [Thesaurus] OR 

“Sexual Attitudes” [Thesaurus] OR 

“Sexual Development” [Thesaurus] OR 

sexuality* [fritext] OR 

intim* [fritext] OR 

“sexual behavior*” [fritext] OR 

masturbat* [fritext] OR 

stimulat* [fritext] 

  

390 633 
 

5. Alla sökningarna S1 AND S2 AND S3 AND S4 2 918 
 

  Begränsningar Sökning nr 5 + engelskspråkig, peer-review, 

forskningsartikel, publicerad: 20150101–220405.  

  

873 1* 

 

* 2 st. dubbletter togs bort från valda artiklar 
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Databas: PubMed 
Datum: 2022-04-08 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bemöta äldre personers sexualitet och 

sexuella hälsa på särskilt boende.  

Sökning nr och namn Sökord Antal träffar Valda 

artiklar 

1. Kvalitativ studie Qualitative research [MeSH Terms] OR  

Hermeneutics [MeSH Terms] OR  

Personal narratives [MeSH Terms] OR  

"qualitative research*" [Title/Abstract] OR  

narrativ* [Title/Abstract] OR  

hermeneutics* [Title/Abstract] OR  

experienc* [Title/Abstract] OR 

interview* [Title/Abstract] OR  

attitud* [Title/Abstract] 

  

1 767 524 
 

2. Sjuksköterskor Health personnel attitudes [MeSH Terms] OR  

Nurses [MeSH Terms] OR  

Faculties, nursing [MeSH Terms] OR  

Medical staff [MeSH Terms] OR  

Practical nursing [MeSH Terms] OR  

nurs* [Title/Abstract] OR 

"nurs* personnel*" [Title/Abstract] OR 

"registred nurs*" [Title/Abstract] OR 

"care giv*" [Title/Abstract] OR 

"nurs* facult*" [Title/Abstract] OR 

"nursing staff" [Title/Abstract] OR 

"health personnel" [Title/Abstract] 

  

680 447 
 

3. Äldre personer och 

särskilt boende 

Aged [MeSH Terms] OR 

Geriatrics [MeSH Terms] OR 

Aging [MeSH Terms] OR 

Nursing home [MeSH Terms] OR  

Aged, 80 and over [MeSH Terms] OR 

Elderly [MeSH Terms] OR  

Care, long term [MeSH Terms] OR 

Geriatric health service [MeSH Terms] OR 

"nursing home*" [Title/Abstract] OR 

"residental care*" [Title/Abstract] OR  

elderly [Title/Abstract] OR  

geriatric* [Title/Abstract] OR 

aged [Title/Abstract] OR  

4 099 398 
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"over 65" [Title/Abstract]  

4. Sexuell hälsa Activities, sexual [MeSH Terms] OR 

Sexuality [MeSH Terms] OR  

Sexual health [MeSH Terms] OR  

Masturbation [MeSH Terms] OR  

"Sex" [MeSH Terms] OR 

"Sexuality/nursing" [MeSH Terms] OR  

"Sex education" [MeSH Terms] OR  

"Sexual behavior"[MeSH Terms] OR  

sexuality* [Title/Abstract] OR  

intim* [Title/Abstract] OR  

"sexual behavior*" [Title/Abstract] OR  

masturbat* [Title/Abstract] OR  

stimulat* [Title/Abstract] 

  

1 434 604 
 

1. Alla sökningarna S1 AND S2 AND S3 AND S4  1 048 
 

  Begränsningar Sökning nr 5 + engelskspråkig, publicerad: 20100101–

220408.  

  

613 3* 

 

* 4 st. dubbletter togs bort från valda artiklar 
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Bilaga 2. Artikelöversikt 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Hayward L. E. et al.  

 

Inappropriate sexual behaviour 

and dementia: An exploration 

of staffs experiences.  

 

England, 2013.  

Syftet var 

undersöka 

personalens 

erfarenheter av 

olämpligt 

sexuellt 

beteende hos 

äldre med en 

demenssjukdom.   

Kvalitativ metod - Grounded 

Theory. 

Urval: 14 deltagare deltog i 

studien, varav 9 sjuksköterskor. 

9 kvinnor och 5 män. Ålder 

mellan 18–65 år.  

Inklusionskriterier: Var att ha 

upplevt minst ett minnesvärt 

olämpligt sexuellt beteende hos 

äldre med en demenssjukdom. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer 

från juli 2008-februari 2009.  

Informerat samtycke finns.  

Kontext: Särskilt boende med 

demensvård. 

Etiskt godkänd. 

Genomförande: 200 paket med information 

om studien vidarebefordras via enhetschefer 

till omvårdnadspersonal. Intervjuerna spelades 

in, och transkriberades muntligt av den första 

författaren. Intervjulängderna varierade 

mellan 30–90 minuter tills datamättnad var 

nådd. Avidentifierades och möjlig annan 

identifierande information modifierades.  

Analys: Kodades rad för rad och sortering 

med fokus på att utarbeta koder. Jämförande 

metod användes genom hela analysen. Vid 

avvikande från den framträdande teorier, 

dubbel granskades innehållet. Metoden 

presenterades för de två sista deltagarna för 

övervägande.  

Resultat: Äldre sexualitet väckte 

stundtals känslor av obehag och 

upprördhet. Kunde känna sig utsatta vid 

hjälp av personlig hygien. En del kände 

att de var oförberedda och hade inte 

förväntat sig opassande närmanden från 

de boende. Hanterade frågan om 

sexualitet i vårdplan. Mer accepterat hos 

äldre personal och underlättades genom 

kunskap om demens. Obekväma med att 

rapportera till avdelningschefen. Viss 

personal distanserade sig från de äldre. 

Riskmedvetenheten hos personalen 

minskade p.g.a. otillräcklig info om 

boendes bakgrund och bristande 

dokumentation. 

Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärks av att studien 

svarade mot syftet. Informerat 

samtycke finns. Intervjulängder 

redovisade och citat finns. 

Verifierbarhet: Stärks av att metod, 

analys och urval är väl beskrivet. 

Frågor delvis redovisade. 

Pålitlighet: Stärks av etiskt 

granskad. Flera forskare ingick i 

analysen som gjordes flera gånger. 

Överförbarhet: Stärks av att 

kontexten är beskriven. 

Är överförbar. 

Nilsson, M-L. et al.  

 

Registered Nurses’ experiences 

of caring for persons with 

dementia expressing their 

sexuality. 

 

Sverige, 2022.  

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenhet av att 

vårda personer 

med demens 

som uttrycker 

sexuella behov. 

Kvalitativ metod - Induktiv. 

Urval: 10 sjuksköterskor 

deltog. 9 kvinnor och 1 man. 

Ålder mellan 30–67 år (md=55 

år). Inklusionskriterier: 

Sjuksköterska på särskilt 

boende med demensvård.  

Datainsamlingsmetod: 

Pilotintervju för kontroll av 

frågor. Semistrukturerade 

intervjuer genomförda år 2018. 

Redovisade nyckelfrågor med 

följdfrågor. Informerat 

samtycke finns. 

Kontext: Särskilt boende med 

demensvård.  

Etiskt godkänd. 

Genomförande: Bekvämlighetsurval genom 

att flera boenden i södra Sverige kontaktades 

av första forskaren, och de som ville delta fick 

ingå i studien. 

Intervjuer genomfördes på arbetsplatsen. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades 

ordagrant av första författaren som gjort 

intervju. Intervjuerna sammanfattades 

tillsammans med deltagaren.  Intervjulängd 

29–62 min (mean=43 min). 

Analys: Innehållsanalys. Alla forskarna 

deltog i hela analysen. Genomfördes i fyra 

olika steg.  

Resultat: Att möta övriga vårdpersonals 

och anhörigas reaktioner på boendes 

sexualitet upplevdes komplicerat och till 

viss del obekvämt. Att försvara och 

respektera sexuella uttryck i relation till 

egna upplevelser och erfarenheter. 

Uppmuntra positiva attityder till de 

boendes sexualitet hos övrig 

vårdpersonal stärkte dem i ledarrollen. 

Upplevde att ledarrollen som SSK var 

av stor vikt. Svårt att hantera etiska 

dilemman, fanns en stor osäkerhet. 

Upplevde bristen på utbildning negativt.  

Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärks då studien 

svarar på syftet. Citat finns, 

informerat samtycke och redovisade 

intervjulängder. 

Verifierbarhet: Stärks av att urval, 

metod och analys är tydligt 

beskrivet. Nyckelfrågor redovisade. 

Sänks av att de inte redovisade på 

hur många olika boenden som 

deltagarna arbetade på.  

Pålitlighet: Stärks av den är etiskt 

godkänd. Alla forskarna deltog i en 

väl beskriven analys. Sänks av att 

förförståelsen ej är redovisad.   

Överförbarhet: Stärks av att 

kontexten är väl beskriven och 

utförandet väl beskrivet.  Är 

överförbar.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Rowntree, M. R., & 

Zufferey, C.  

 

Need or right: Sexual 

expression and intimacy in 

aged care. 

 

Australien, 2015.  

 

 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

omvårdnadspers

onal förhåller 

sig till de 

boendes behov 

av sexualitet 

och intimitet. 

Kvalitativ metod - Appreciative 

Inquiry. 

Urval: Totalt 42 deltagare. 23 

presumtiva boende och boende 

deltog (15 kvinnor och 8 män). 

Ålder för äldre: 58–86 år.  

19 SSK/vårdpersonal, (18 kvinnor 

och 1 man). Ålder 

SSK/vårdpersonal: 24–69 år.  

Inklusionskriterier: Inte redovisat.   

Datainsamlingsmetod: Gjordes via 

intervjuer med 

omvårdnadspersonal. Boende och 

framtida boende fick erbjudande om 

att ingå i fokusgrupp eller delta via 

intervju. 

Informerat samtycke finns. 

Kontext: Särskilt boende.  

Etiskt godkänd. 

Genomförande:  

Omvårdnadspersonal rekryterades via 

kontakt med äldreboenden och via 

flygblad, där alla intervjuades. 

Intervjumetoden Appreciative Inquiry 

användes där positiva berättelser samlades 

och utvecklades för att se nya möjligheter, 

genom fyra olika stadier. “Initiate”,” 

Inquiry”, “Imagine” och “Innovate”. Tre 

redovisade frågor ställdes. Intervjulängder 

inte redovisade. 

Analys: Materialet analyserades med 

diskursanalys. 

 

 

Resultat: Vårdpersonalen inkl. SSK 

önskade strategier och utbildning för 

att möta de boendes sexuella behov. 

Upplevelserna speglades av egna 

värderingar.  

Det upplevdes som svårt att samtala 

om sexualitet 

Sexualitet upplevdes generellt som ett 

åsidosatt ämne  

inom äldrevården, vilket påverkade 

upplevelserna. 

Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärks då studien svarade 

på syftet. Informerat samtycke finns. En 

validerad intervjumetod användes. Citat 

finns. Intervjulängder är inte redovisade 

Verifierbarhet: Stärks av att metod- och 

urvalsprocessen är tydligt beskriven. 

Beskrivna frågor och intervjuguide finns.  

Pålitlighet: Stärks av etisk godkänt.   

Sänks av att förförståelse saknas.  

Överförbarhet: Stärks av att kontexten 

beskriven. Överförbarheten kan diskuteras 

då deltagarna utgjordes av att de svarat på 

annons, och var intresserade av att 

medverka. Sänks av en relativt homogen 

grupp medverkade. Kan inte generaliseras 

till alla sjuksköterskor. 

Shuttleworth, R. et al.  

 

Sexuality in Residential Aged 

Care: A survey of Perceptions 

and Policies in Australian 

Nursing Homes. 

 

Australien, 2010.  

Syftet var att 

samla 

information om 

hur ansvariga 

uppfattar och 

förhåller sig till 

de boendes 

sexuella uttryck, 

framför allt i 

relation till 

riktlinjer och 

utbildning.  

Kvalitativ metod - Induktiv. 

Urval: 198 deltagare från tre olika 

delstater i Australien. 

Könsfördelning och ålder ej 

redovisade.  

Inklusionskriterier: Vara 

enhetschef eller ledningsansvariga 

sjuksköterskor.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Sociodemografiska frågor följt av 

5st redovisade ämnesfrågor. 

Informerat samtycke ej redovisat. 

Kontext: Särskilt boende. 

EJ etiskt godkänd.  

Genomförande: Randomiserat urval 

genom att söka boenden på internet. 250 

boenden tillfrågades (av totalt 2122). 

Intervjuerna gjordes över telefon. Skrevs 

ner i detalj och rekonstruerades direkt 

efter. Intervjulängderna varierade mellan 

5–36 min. Avidentifierades, befattning och 

delstat redovisat. Samtycke ej redovisat.  

Analys: Innehållsanalys av icke-

numeriska data.  

Resultat: Ohämmat sexuellt beteende 

sågs som ett problem och försökte 

avråda de boende till det. Behövde 

förhindra sexuellt ofredande både till 

andra boende och personal. Personal 

visste inte hur de skulle hantera 

boendes sexualitet. Egen uppfattning, 

samhällets attityd och stigmatisering 

påverkade upplevelsen samt 

otillräckliga riktlinjer och resurser. 

Boendes sexualitet är bortprioriterat. 

Citat finns.  

Tillförlitlighet: Stärks av att studien svarar 

på syftet. Intervjulängder redovisade och 

citat finns. Sänks av att informerat 

samtycke ej är redovisat.  

Verifierbarhet: Stärks av att metod och 

urval är beskrivet. Redovisade 

intervjufrågor. Sänks av att analysen ej är 

väl beskriven. Ingen pilotstudie är gjord.  

Pålitlighet: Stärks av att studien fick stöd 

av hälsofakulteten på Sydneys universitet. 

Sänks av ej etiskt granskad av kommitté.   

Överförbarhet: Stärks av att kontexten är 

beskriven. Många deltagare från olika 

boenden.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Villar, F. et al.  

 

Barriers to sexual expression in 

residential aged care facilities 

(RACFs): comparison of staff 

and residents’ views. 

 

Spanien, 2014.  

Syftet var att 

jämföra 

boendes och 

personalens 

åsikter om 

hinder för 

sexuellt 

umgänge på 

äldreboende. 

Kvalitativ metod - Deskriptiv.  

Urval: 100 deltagare totalt (47 boende). 

53 deltagare var vårdpersonal.  

Vårdpersonal: 7 SSK och 46 övrig 

vårdpersonal. 48 kvinnor och 5 män. Ålder 

mellan 22–63 år (mean=42,5 år). Erfarenhet 

mellan 1–25 år (mean=11,3 år).  

Inklusionskriterier: Skulle ha arbetat 1 år 

inom äldreomsorg och sex månader på aktuellt 

boende. Regelbunden kontakt med de boende.  

Exklusionskriterier: Köks- och städpersonal. 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervju, mars-okt 2012. redovisade frågor 

med följdfrågor.  

Informerat samtycke finns.  

Kontext: Särskilt boende (privat drivna).  

Etiskt godkänd. 

Genomförande: Deltagarna 

rekryterades från 5 privat drivna 

äldreboenden. Dessa var från olika 

socioekonomiska områden i 

Barcelona.  

Intervjufrågor som konstruerats av 

författare. Svaren transkriberades 

ordagrant och fördes in i en databas. 

Alla forskarna läste igenom och 

identifierade hinder. Likheter 

sammanställdes till kategorier. 

Intervjulängd 23–69 min (mean= 52 

min). 

Analys: Innehållsanalys. Kategorier 

konstruerades med Nvivo 2.0. 

Resultat: Sjuksköterskor 

upplevde en brist på integritet för 

boende. Sjuksköterskorna 

undvek att samtala om sexualitet. 

Sjuksköterskorna upplevde svåra 

och till viss del negativa känslor 

när de boende träffade en ny 

partner. De upplevde att de inte 

riktigt vågade prata om de äldre 

personernas sexualitet och 

sexuella hälsa. Till viss del 

upplevdes en tystnadskultur. 

Sjuksköterskorna upplevde att ett 

kontrollbehov stärkte dem och att 

egna värderingar påverkade deras 

upplevelser.  

Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärks av att studien svarar 

mot syftet. Intervjulängder är redovisade. 

Informerat samtycke finns. Citat finns. 

Verifierbarhet: Stärks av att metod, urval 

och analys är beskriven samt att 

intervjufrågor är redovisade. Sänks av att 

intervjufrågor är egen konstruktion och 

ingen pilotstudie är gjord. 

Pålitlighet: Stärks av att den är etiskt 

granskad. Flera forskare ingick i analysen. 

Överförbarhet: Stärks av att kontexten är 

beskriven. Är överförbar. 

Villar, F. et al.  

 

Staff attitudes and reactions 

towards residents’ masturbation 

in Spanish long-term care 

facilities. 

 

Spanien, 2016.  

Syftet var att 

utforska 

personalens 

attityder och 

reaktioner på 

onani på 

äldreboende. 

Kvalitativ metod - Deskriptiv. 

Urval: 53 deltagare. 23 USK, 30 högre 

utbildade varav 5 SSK. 48 kvinnor och 5 män. 

Ålder mellan 22–63 år (mean=42,5 år). 

Inklusionskriterier: Minst ett års erfarenhet 

av äldrevård och sex månaders anställning på 

samma äldreboende och regelbunden kontakt 

med de boende.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju i två delar. Först 

allmänna frågor om sexualitet och därefter 

frågor kopplade till vissa situationer som kan 

innehålla sexuell aktivitet. Informerat 

samtycke finns. 

Kontext: Särskilt boende. 

Etiskt godkänd. 

Genomförande: Deltagare från 5 

äldreboenden. Randomiserat urval av 

de som uppfyllde kriterierna, efter 

initial kontakt med enhetscheferna för 

lista med potentiella deltagare. 

Intervjuerna spelades in, och 

transkriberades av forskarna (två av 

författarna). De kodades efter 

yrkesgrupp (N=nursing assistant, 

P=professional/managerial staff), 

ålder, arbetsplats och deltagare.   

Analys: Tre oberoende induktiva 

analyser gjordes av andra än de som 

genomförde intervjuerna.  

Resultat: Resultatet visade att 

det fanns en utbredd uppfattning 

om att onani är normalt och ska 

accepteras. Det saknas ett 

gemensamt förhållningssätt och 

samtalet kunde uppfattas som 

obehagligt av vissa medarbetare. 

Man uttryckte att man trodde 

kollegor hade mindre tolerans 

mot onani än de själva hade. 

Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärks av att studien 

svarade på syftet. Urvalet är varierat och 

citat finns med. Informerat samtycke finns. 

Verifierbarhet: Stärks av urval, metod och 

analys är tydligt beskrivet. Frågorna 

redovisade.  

Pålitlighet: Stärks av att studien är 

godkänd av etisk kommitté. Flera personer 

har deltagit i analysen och diskussioner har 

förts till konsensus. Sänks av att 

nedskriven förförståelse är kortfattad.  

Överförbarhet: Stärks av att flera 

äldreboenden ingick studien, samt att 

kontexten är beskriven. Sänks av att 20 av 

deltagarna var ganska eller djupt religiöst 

troende.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Waterschoot, K. et al. 

 

Care Staff’s Sense-making of 

Intimate and Sexual 

Expressions of People with 

Dementia in Dutch Nursing 

Homes. 

 

Nederländerna, 2021.  

Syftet var att 

undersöka 

vårdpersonalens 

förståelse till 

boendes behov av 

intimitet och 

sexualitet. 

Kvalitativ metod - Hermeneutisk.  

Urval: 26 deltagare. 15 SSK, 9 med 

annan specialistutbildning och 2 

chefer. Totalt 23 kvinnor och 3 män. 

Ålder mellan 20->60 (md=50 år). 

Av sjuksköterskorna var 13 kvinnor 

och 2 män. Ålder mellan 20->60 

(md=41–50 år).  

Inklusionskriterier: Inte redovisat. 

Datainsamlingsmetod: 

Djupintervjuer med ämneslista som 

grund. 

Informerat samtycke finns. 

Kontext: Särskilt boende med 

demensvård.  

Etiskt godkänd. 

 

Genomförande: Potentiella deltagare 

fick information och kontaktades 

sedan via mail av Waterschoot. Från 

elva olika boenden i NL. Urvalet 

fortsatte till datamättnad var nådd. 

Djupintervjuer gjordes på plats som 

deltagaren valt efter en ämneslista 

med frågor. Spelades in. Två deltagare 

intervjuades tillsammans (n=26).  

Intervjulängd 40–100 min (mean=64 

min).  

Analys: Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA). 

Emotionella kommentarer lades till, 

och sedan transkriberades. Kodades 

med dubbel analys. Till sist 

kategorisering och översättning till 

engelska.  

Resultat: Kommunicerade mycket via 

beröring och tolka reaktioner. 

Medarbetarnas tro och bakgrund spelar 

roll.  

Samtal med närstående 

Viktigt att personal samtalar med 

varandra om ämnet. 

Anställde sexarbetare. 

Negativa upplevelser med boende 

påverkar vårdrelationen. Viktigt med 

gränssättningar för att skydda boende. 

Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärks av att studien 

svarar på syftet, informerat samtycke 

finns. Intervjulängd redovisad. Citat 

finns. 

Verifierbarhet: Stärks av att metod, 

urval och beskriven. Ämnesfrågor 

beskrivna 

Pålitlighet: Stärks av att studien är 

godkänd av etisk kommitté. Fler 

personer deltagit i analys som också 

gjorts vid flera tillfällen. 

Överförbarhet: Stärks av att kontext 

väl beskriven. Flera äldreboenden 

ingick. 

 


