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  Sammanfattning: Sexualitet är en väsentlig del av människans hälsa och något 

som alla har rätt till oavsett ålder. Att tala om sexualitet med 

äldre människor upplevs ofta hos vårdpersonal som 

obekvämt och tabubelagt. Med ökad ålder kommer naturligt 

sjukdomar och åldersförändringar som kan påverka 

sexualiteten. Syftet med litteraturstudien var att belysa äldre 

personers upplevelse av sexualitet. Studien baserar sig på 14 

kvalitativa och kvantitativa artiklar och utfördes efter 

induktiv ansats. Resultatet visade att närhet, acceptans, 

oförmåga, förlust och okunskap var de främsta upplevelserna 

av sexualitet. Det framkom att sexuell aktivitet i form av 

samlag inte längre var lika viktigt i högre ålder. Istället 

spelade närhet en allt större roll. Förlust av partner eller 

sjukdom var de huvudsakliga anledningarna till att inte vara 

sexuellt aktiv.  Mer information från sjukvårdspersonal om 

hur äldre personer kan lösa sina problem upplevdes som 

önskvärt. Ytterligare forskning om äldres upplevelse av 

sexualitet är nödvändigt för att öka sjuksköterskans kunskap.  
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Abstract: Sexuality is an essential part of human health and 

something that everyone is entitled to regardless of age. 

Talking about sexuality with older people is often 

perceived by healthcare professionals as uncomfortable 

and taboo. With increasing age naturally problems such as 

various diseases and age-related changes that may affect 

sexuality will also appear. The aim of the literature review 

was to describe older people's perception of sexuality. The 

study is based on 14 qualitative and quantitative articles, 

and was carried out after an inductive approach. The 

results showed that intimacy, acceptance, inability, loss 

and ignorance were the main perceptions of sexuality. It 

was found that sexual activity such as sexual intercourse 

was no longer as important in older age. Instead the feeling 

of just being close to someone played a much more 

important role. Loss of a partner or illness was the main 

reasons for not being sexually active. More information 

from healthcare professionals about how older people can 

solve their problems was seen as desirable. Further 

research on older people's perception of sexuality is 

needed to increase nurse's knowledge. 
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Inledning  

Sexualitet har betydelse för hälsa och välbefinnande (Gamnes, 2006) och handlar inte 

enbart om fortplantning, utan också om att få uppleva njutning och närhet till andra 

människor (Heberlein, 2004). World Health Organization [WHO] (2002) beskriver 

sexuell hälsa som att ha ett tillfredsställande sexuellt samliv. Närhet till andra 

människor är viktigt för alla även för den äldre personen (Gamnes, 2006). Emellertid 

anser många att ett sexuellt samliv enbart hör ihop med ungdomen (Folkhälsorapport, 

2009). Detta kan då innebära att äldre personer frivilligt lever i celibat eftersom de 

upplever att det inte är accepterat för dem att ha en önskan om ett fungerande sexliv 

(Meston, 1997).   

Det blir allt fler äldre patienter i hälso- och sjukvården eftersom medellivslängden stiger 

i Sverige (Viidik, 2002). Att samtala om sexualitet med en äldre patient kan upplevas 

som svårt och att det är ett tabubelagt ämne bland vårdpersonalen (Helström, 2006). Det 

glöms lätt bort att det är de äldre som är de mest sexuellt erfarna i samhället (ibid.). 

Kunskap om äldres sexuella upplevelse är liten framför allt beroende på att få studier 

har gjorts på området. Vetenskapliga undersökningar som gjorts tyder på att det är först 

efter 75-års ålder som intresset för sex avtar något och då främst för kvinnor (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2003). Enligt Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) skall sjuksköterskan ha förmåga att 

tillgodose patientens olika behov och däribland kan behovet av information och samtal 

om sexualitet finnas. Sexualitet är en del av människors hälsa och i sjuksköterskans 

arbete ingår det ett ansvar att arbeta hälsofrämjande och ha förmåga att urskilja 

individuella behov hos alla patienter (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2008). Det 

är därför av betydelse att öka förståelsen för de äldres upplevelser av sexualitet för att 

sjuksköterskan ska kunna möta behov kring sexualitet. 

 

Bakgrund 

Sexualitet 

Begreppet sexualitet härstammar från det latinska ordet ”sexus”, vilket betyder kön 

(Gamnes, 2006). Ordet ”sex” används i vardagsspråk vid antydan till aktiviteter som har 

med könsorganen att göra (ibid.). Sex, sexuell aktivitet, eller sexuellt umgänge är 

uttryck som alla handlar om olika handlingar, med sig själv eller andra människor och 

kan innefatta sådant som kyssar, kramar, smekning, samlag och onani (de Araújo, 

2009). Begreppet ”sexualitet” involverar däremot ett större område och handlar även om 

närhet till andra människor, ett socialt och individuellt välbefinnande (Gamnes, 2006).  

Sexuell hälsa definieras enligt WHO (2002) som att människors sexuella rättigheter ska 

respekteras och bevaras för att välbefinnande utifrån kroppsligt, emotionellt och socialt 

perspektiv ska kunna uppnås. Sexuell hälsa handlar inte enbart om att vara utan 

sjukdom eller funktionshinder utan möjlighet och frihet till njutning. Gamnes (2006) 

belyser att dessa rättigheter grundar sig i de rättigheter vi har som människor, nämligen 

frihet, värdighet och jämställdhet. För att uppnå en god hälsa behöver människor närhet 

till andra människor och i samhället uppmärksammas alltmer betydelsen av sexualitet 

för hälsa och välbefinnande. I människors liv är sexualitet en betydelsefull del för att 

bevara fortplantningen av den mänskliga arten, och är också en väsentlig del för 
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människors psykiska och sociala välbefinnande och livskvalitet. Sexualitet är något 

individuellt för varje människa och det upplevs och hanteras olika beroende på vilken 

fas i livet varje person befinner sig i (ibid.). Sexuell aktivitet och lust har tidigare 

uppfattats som något människor ägnar sig åt i yngre åldrar och som naturligt avtar med 

åldern (Folkhälsorapport, 2009). Enligt Öberg (2005) blir det allt mer accepterat i 

samhället att även äldre människor lever ett sexuellt aktivt liv.  Sexualitet och intimitet 

ses numera som naturligt även i ålderdomen (Beckman, Waern, Gustafsson & Skoog, 

2008). Både kvinnor och män har kvar sin sexualitet högt upp i åren, även om media 

och modets värld inte visar mogenhet som något sexigt utan använder unga människor 

för att visa normen för vad sexighet är (SBU, 2003). Uppfattningen om äldre kvinnor är 

att de tappar sin attraktionskraft tidigare än män i samma ålder (Öberg, 2005). Det har 

också framkommit att det är fler män bland den äldre befolkningen som uppger att de 

har ett aktivt sexliv, jämfört med kvinnor (ibid.). Det är viktigt att fortfarande kunna 

njuta och vara sexuellt aktiv om det är möjligt och om önskan finns, även om det inte 

följer omgivningens och samhällets förväntningar och värderingar (SBU, 2003).  

Åldrande 
 

Begreppet äldre är svårdefinierat (Dehlin & Rundgren, 2000). Folkhälsorapporten 

(2009) definierar äldre som de som är över 65 år. Ålderdomen som tidsrymd är den 

längsta jämfört med andra perioder i livet såsom barndomen eller tonåren (Dehlin & 

Rundgren, 2000). Ålder kan delas in i olika kategorier; kronologisk, social, psykologisk 

och biologisk ålder . Kronologisk och biologisk ålder fastställer hur många år som har 

levts och hur många fysiska funktioner som finns kvar i kroppen. Social och 

psykologisk ålder handlar om hur personen har anpassat sig till samhället och 

omgivningens krav (ibid.).  

Andelen äldre i Sverige ökar och idag är 17 % av befolkningen, det vill säga ca 1,6 

miljoner människor över 65 år (Folkhälsorapport, 2009). Av de som går i pension har 

ungefär 1/5 fortfarande kvar sina föräldrar eller svärföräldrar i livet (Sand, 2007). 

Sverige är ett av de länder i världen som har flest antal äldre och ändå finns det 

överraskande lite kunskap om de äldres vardagsliv när de inte är sjuka och i behov av 

omvårdnad (ibid).  

Alla människor åldras och med åldern förändras kroppen fysiologiskt och anatomiskt 

under en lång tid (Dehlin & Rundgren, 2000). Fysiska förändringar som sker 

förhållandevis snabbt beror oftast på sjukdom och inte ålder. För att kunna avgöra om 

en förändring i kroppen beror på ålder så måste förändringen ha skett långsamt och ha 

kommit inifrån kroppen. Dessa förändringar går inte att påverka och de förändrar 

kroppens funktionsförmåga. En åldersförändring beror inte på sjukdom, kost, rökning 

eller fysiska dysfunktioner. Organen i kroppen börjar åldras i barndomen och fortsätter 

med detta till döden (ibid).   

Åldersförändringar & sjukdom som påverkar sexualiteten 

Ett sexuellt samliv är fullt möjligt trots de fysiologiska förändringar som kommer med 

hög ålder (Meston, 1997). Istället påverkas den sexuella funktionen av psykologiska 

faktorer, läkemedel eller sjukdomar som är åldersrelaterade. Hos äldre personer, precis 

som hos yngre, är de förändringar som sker i kroppen individuella och det finns inga 

typiska naturliga faktorer som påverkar sexualiteten hos den äldre personen (ibid.). Att 
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ha en sjukdom kan påverka den sexuella aktiviteten och den enskilda människan kan 

uppleva en oro över att inte kunna leva upp till sin partners förväntningar på deras 

samliv. Det är viktigt att dessa personer blir medvetna om att ett minskat sexuellt samliv 

inte behöver innebära problem i relationen. Så länge båda parter har samma 

förväntningar på det sexuella samlivet och båda är medvetna om den andres lust och 

önskemål, så behöver det inte leda till missnöjdhet och besvikelse (ibid.). Fysiska 

förändringar som sker i kroppen vid åldrande och som har en påverkan på sexualiteten 

är olika för kvinnor och män. 

Kvinnor 

Äldre kvinnors sexuella funktion påverkas av de åldersförändringar som sker i kroppen 

(Rundgren, 2001). Övergångsåldern (klimakteriet) innebär att kvinnan inte längre är 

fertil och denna inträffar i 40-50-årsåldern (Gamnes, 2006). Det kvinnliga 

könshormonet östrogen produceras främst i äggstockarna och när denna bildning 

minskar så hamnar kvinnan i det som kallas för menopaus (Rundgren, 2001). Begreppet 

menopaus innebär att det skall ha gått minst ett år sedan senaste menstruationen 

inträffade. De förändringar som leder fram till menopaus har skett under ca 10 år. Under 

dessa år så får den kvinnliga kroppen allt svårare att bli gravid (ibid.). Kvinnor i Sverige 

lever i genomsnitt en tredjedel av livet efter menopaus (SBU, 2003). 

Efter kvinnors menopaus minskar de bakterier i slidan som bibehåller ett lågt pH-värde, 

vilket gör att andra bakterier har lättare att överleva (Rundgren, 2001). Det i sin tur 

innebär att äldre kvinnor har en större risk för att få infektioner i underlivet. Det kan 

motverkas genom att tillföra östrogen (ibid.). Fuktigheten minskar i slidan och 

slemhinnan blir tunnare vilket kan leda till minskad sexuell lust hos den äldre kvinnan, 

eftersom det kan ge smärtor vid samlag (Meston, 1997). Om östrogen tillförs så kan den 

sexuella lusten återkomma (ibid.). Om kvinnan fortsätter att vara sexuellt aktiv efter 

menopaus upplevs inte förändringarna lika mycket (Johansen, 1999; Meston, 1997).  

Rundgren (2001) beskriver hur äldre kvinnor upplever att kroppen reagerar 

långsammare och annorlunda på sexuell stimulering, än när kvinnan var yngre. Att äldre 

kvinnor inte är sexuellt aktiva beror oftare på sociala och psykologiska skäl, än på 

fysiologiska orsaker (Johansen, 1999). De fysiologiska förändringar som sker hos äldre 

kvinnor innebär i sig inget problem för att genomföra samlag i högre ålder (Rundgren, 

2001).   

Män 

 

Det diskuteras kring om mannen verkligen har en övergångsålder, bortsett från fysiska 

åldersförändringar som syns hos båda könen som grått hår och rynkor (Johansen, 1999).  

För männen så kan de få förändringar som påverkar sexualiteten upplevas som mycket 

besvärligare än de åldersförändringar som sker i resten av kroppen (Rundgren, 2001).  

Könsdriften hos män minskar med åldern vilket beror på att testosteronnivån minskar 

(Meston, 1997). I 50-årsåldern börjar könshormonerna hos mannen gradvis minska. De 

receptorer i mannens kropp som känner av könshormon (androgen) får minskad 

känslighet med åren, vilket innebär att de bara kan känna av en viss mängd. Detta 

innebär att en äldre man inte kan få starkare könsdrift (libido) genom att tillföra 

testosteron (ibid.).  
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När kvinnor hamnar i övergångsåldern så försvinner till slut deras förmåga att bli 

gravida, samtidigt som män kan producera tillräckligt med spermier för att befrukta ett 

ägg i princip hela sitt liv (Rundgren, 2001). Dock minskar andelen spermier i mannens 

ejakulation med åren och kvaliteten på spermierna blir sämre (ibid.). Det som påverkar 

den sexuella funktionen hos äldre män är framförallt erektionsproblem (Meston, 1997). 

Det kan uppkomma på grund av olika faktorer, så som t.ex. psykologiska, 

farmakologiska eller medicinska och det finns inget som tyder på att erektionsproblem 

är en åldersförändring (Johansen, 1999). Bland de vanligaste orsakerna till svårighet 

med erektionen är åderförkalkning. Ett tidigt tecken på kärlsjukdom kan därmed vara 

erektionsproblem (Hulter, 2004). Däremot så beror en eventuellt fördröjd erektion på 

den hormonminskning och minskad peniskänslighet som kommer med ökad ålder 

(Meston, 1997).  

Blodtryckssänkande läkemedel är erektionshämmande vilket kan förstås genom att om 

blodtrycket sänks, så sänks även trycket i penisen svällkroppar (Hulter, 2004). Om en 

patient har detta problem så bör doseringen av läkemedlet ses över.  

 

Omvårdnad 

En sjuksköterska ska enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) aktivt arbeta för att bevara det friska hos alla personer. I 

sjuksköterskans arbete ingår att arbeta hälsofrämjande (Svensk sjuksköterskeförening, 

[SSF], 2008). Detta innebär att ha förmåga att se varje individs enskilda behov och vilka 

insatser som kan behövas för att förbättra hälsan hos alla patienter. World Association 

for Sexual Health [WAS] (1999) beskriver sexualitet som en rättighet för alla 

människor. Närhet, intimitet och emotionella känslor är mänskliga behov och 

sjuksköterskan bör ha kunskap om hur det är möjligt att hjälpa patienter så att de själva 

kan tillgodose dessa behov. WAS (1999) poängterar även att varje människa har rätt till 

vård för problem och besvär med sexualiteten. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) beskriver att vårdpersonalen är skyldig att ge varje patient information om 

det hälsotillstånd denne har och vad det innebär. Vidare belyser den att vården skall 

utföras med omtanke och respekt och genomföras tillsammans med patienten. 

International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2007)  

beskriver att sjuksköterskans skall respektera alla patienter oavsett individens särskilda 

behov. Den förtydligar att alla individer har en rätt att behandlas empatiskt och att de 

ska ha möjlighet att diskutera sina sociala och känslomässiga problem med 

sjuksköterskan. Svensk sjuksköterskeförening (2009) belyser att sjuksköterskan ska 

arbeta utifrån en humanistisk människosyn med kunskap om hur hälsa och 

välbefinnande påverkas av händelser i livet. 

När sjuksköterskan dokumenterar efter exempelvis VIPS- modellen ingår 

sexualitet/reproduktion som sökord (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000). 

Detta innebär att sjuksköterskan ska kunna ta upp sådant som krav och förväntningar på 

sexualiteten med alla patienter. Även sjukdomars påverkan och läkemedels 

biverkningar på sexualfunktionen är något som ingår i sjuksköterskan ansvarsområde 

att diskutera med patienten (ibid.). Trots detta upplever patienter att vårdpersonal sällan 

tar upp ämnet och verkar känna sig obekväma med att tala om det (Hulter, 2009).  

Patienter har många gånger en oro kring sexuella problem och det finns en önskan om 

att få veta på vilka sätt sjukdom och behandling kan påverka deras sexuella funktion 

(ibid.). Hälsa är en subjektiv upplevelse och sjuksköterskan behöver vara medveten om 
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att alla människor har sin syn/sina behov för att uppnå god hälsa (SSF, 2008). För att 

sjuksköterskan skall kunna möta de äldre patienternas problem och funderingar kring 

sin sexualitet på ett tillfredsställande sätt, så är det av vikt att ha kunskap om äldre 

personers upplevelser av sin sexualitet. 

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att belysa upplevelsen av sexualitet hos äldre personer.  
 

Metod 
 

Studien genomfördes som en litteraturstudie i enlighet med Fribergs beskrivning 

(Friberg, 2006). Befintlig forskning sammanställdes för att kartlägga området. Artiklar 

som användes i studien var både kvalitativa och kvantitativa, och studien utfördes efter 

en induktiv ansats.  

Datainsamling 

Datainsamlingen påbörjades genom att en diskussion fördes kring det valda 

problemområdet vilket ledde fram till studiens syfte. Därefter påbörjades 

litteratursökning i olika databaser för att få en inblick i vad som skrivits på området. 

Datainsamlingen gjordes genom systematiska sökningar i databaserna Cinahl, PubMed, 

PsycINFO, SweMed+ och ERIC. I sökandet efter relevant litteratur användes sökorden 

sexualitet och äldre i samtliga sökningar. Huvudsökorden som användes valdes utifrån 

ämnesspecifika ordlistor i Cinahl; Sexuality, Aging och Aged och i PubMed; Sexuality 

och Aging. Därefter kombinerades de med olika fritexttermer som inte fanns som termer 

i ämnesordlistorna, se tabell I. Trunkeringstecken användes för alla fritexttermer för att 

utöka sökningarna. I de två databaserna SweMed+ och ERIC valdes inga artiklar ut till 

urval ett, då det inte fanns några artiklar som var relevanta i förhållande till syftet. I 

PsycINFO valdes en artikel ut till urval ett men den valdes inte vidare till urval två, då 

den inte belyste upplevelsen av sexualitet. Samtliga utvalda artiklar till resultatet är 

därmed hämtade från Cinahl och PubMed.   
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Tabell 1 Sökord. 

 

Artiklarnas inklusionskriterier var: 

 Publicerade mellan 1999 och 2009.  

 Engelska. 

 Researchartiklar. 

 Berör upplevelsen av sexualitet. 

 Berör äldre personer/patienter. 

Artiklarnas exklusionskriterier var: 

 Reviewartiklar. 

 Artiklar där sexualitet var relaterat till homosexualitet, HIV, religion, 

demensvård. 

 Enbart beskriver en viss sjukdom.  

 Handlar om unga människors attityder till äldres sexualitet.  

 Handlar enbart om Viagra. 

 Koncentrerar sig på medelålders personer.  

Totalt lästes 57 abstrakt igenom och efter det valdes 25 artiklar ut till urval ett. 32 

artiklar exkluderades efter genomläsning av abstrakt på grund av att de inte var 

relevanta för studiens syfte. Även de artiklar som inte var vetenskapliga researchartiklar 

valdes bort. Efter urval ett valdes 14 artiklar vidare till urval två och ingick därmed i 

resultatet. De artiklar som inte valdes vidare till sista urvalet stämde inte överens med 

inklusions- och/eller exklusionskriterierna i studien. Efter urval två kvarstod åtta 

stycken kvalitativa och sex stycken kvantitativa artiklar som svarade mot studiens syfte. 

Av de fjorton artiklar som valdes ut till resultatet fanns alla i fulltext att hämta på 

respektive databas via högskolebiblioteket i Halmstad.  

Sökord utifrån 

problemformulering och 

syfte. 

PubMed 

MesH 

Cinahl 

CINAHL 

HEADINGS 

Fritext 

Sexualitet Sexuality Sexuality  

Åldrande Aging Aging  

Äldre  Aged  

Upplevelse   Experienc* 

Attityd   Attitud* 

Syn   View* 

Uppfattning   Perceptio* 

Sjuksköterska/Omvårdnad   Nurs* 

Patient   Patient* 
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Databearbetning 

Efter genomläsning gjordes en sammanställning på svenska som presenteras i en 

artikelöversikt, se tabell 3, bilaga II. Artikelöversikten bidrog med en uppfattning om 

respektive artikels syfte, metod, resultat, slutsats och dess vetenskapliga kvalitet. 

Artiklarna är granskade efter Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmallar för 

kvalitativ respektive kvantitativ metod och gav efter granskningen nio artiklar med 

evidensgrad I, två artiklar med evidensgrad II och tre artiklar med evidensgrad III. 

Artiklarna granskades av båda författarna tillsammans, samtliga vid två tillfällen. 

Analysen av artiklarna resulterade i sex kategorier som svarade mot syftet; ”närhet”, 

”acceptans”, ”oförmåga”, ”förlust” och ”okunskap”.  

 

Resultat 

Närhet 
 

Upplevelsen av sexualitet bland äldre människor förändrades med tiden (Potts, Grace, 

Vares & Gavey, 2006). Från att som ung uppleva att det viktigaste var att få orgasm, till 

att som äldre uppleva att det handlar om att njuta av att vara tillsammans och vara nära 

någon (ibid.). När sexuell aktivitet inte längre handlade om reproduktion beskrev de 

äldre att det var lättare att bara njuta av det som det är, ett sätt att underhålla och roa sig 

på (Gott & Hinchliff, 2003). Sexualitet upplevdes vara naturligt för alla människor även 

för äldre personer (Gott & Hinchliff,  2003). Det handlade om att komma någon så nära 

att livsvärlden för en stund blev gemensam (Sundler, Dahlberg & Ekenstam, 2009). 

De äldre definierade sex i första hand som samlag, men vid högre ålder var det andra 

former av sexuella aktiviteter som värderades högre än det penetrerande sexet (Hurd 

Clarke, 2006; Potts et al., 2006). Trots att upplevelsen var att den sexuella aktiviteten 

minskade med åldern så fanns det andra sätt att uttrycka och tillfredsställa sina sexuella 

behov på (Gott & Hinchliff, 2003). Det viktiga var den fysiska närheten så som kramar, 

kyssar och ”gosande” (Hurd Clarke, 2006). Intimitet ansågs vara en del i det sociala 

livet (Sarkadi & Rosenqvist, 2003). 

Sexualiteten upplevdes som ett viktigt sätt att komma nära sin partner även i slutet av 

livet (Sundler, et al., 2009; Lemieux, Kaiser, Pereira & Meadows, 2004). De äldre som 

fortfarande hade ett aktivt sexliv var nöjda med det (Waite, Laumann, Das & Schumm, 

2009; Sarkadi & Rosenqvist, 2003) och hade partnersex förhållandevis ofta  (Waite, et 

al., 2009). En positiv syn på sex hade ett samband med en högre frekvens sexuell 

aktivitet (DeLamater & Moorman, 2007). Det upplevdes vara fördelar med sex senare i 

livet jämfört med i yngre ålder (Potts, et al., 2006). Det var lugnare och det var en 

upplevelse som skapades tillsammans med partnern, inte längre enbart för sin 

personliga njutning. Att vara i en trygg relation och att som pensionär ha mera tid 

upplevdes också som positivt för samlivet (Potts, et al., 2006). Att inte längre behöva 

oroa sig för att bli gravid eller för att någon annan i familjen skulle råka komma in och 

störa, gjorde att sexlivet blev mer avslappnat och fridfullt (Gott & Hinchliff, 2003). Att 

känna sig önskvärd och attraktiv upplevdes som viktigt i högre ålder och båda könen 

ansåg att det fortfarande var viktigt att känna sig kvinnlig respektive manlig trots sin 

ålder (Southard & Keller, 2009; Sundler, et al., 2009). När samlag inte längre var 

möjligt att genomföra exempelvis vid sjukdom upplevdes det fortfarande vara viktigt 
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med fysisk intimitet, ömhet, värme och närhet till sin partner (Sundler, et al., 2009; 

DeLamater & Moorman, 2007; Gott & Hinchliff,  2003). Att bara vara nära sin partner 

var en tillfredsställelse i sig (Hurd Clarke, 2006). 

Acceptans 
 

De äldre personerna upplevde inte längre samma vilja att utföra sexuella aktiviteter som 

när de var yngre (Waite, et al., 2009 ; Potts, et al., 2006). De upplevde att den nedsatta 

sexuella förmågan och funktionen var relaterad till ökad ålder (Potts, et al., 2006; Gott 

& Hinchliff,  2003). Därför var de inte längre ute efter samma sexuella upplevelse och 

detta bidrog till acceptans av minskningen av intim närhet (ibid.). De godtog att kroppen 

och lusten förändrades med tiden och såg det som ett faktum att inte kunna ha sex lika 

ofta eller på samma sätt som i yngre dagar, utan att det behövde vara negativt (Potts, et 

al., 2006). En annan orsak till den äldres minskade sexuella aktivitet var personens 

minskade fysiska vitalitet (Waite, et al., 2009). 

De vanligaste sexuella problemen som uppkom med åldern hos kvinnor var brist på 

intresse, lust och fuktighet (Waite, et al., 2009; Sarkadi & Rosenqvist, 2003). Det var 

även en del äldre kvinnor som hade problem med att uppnå klimax vid samlag (Waite, 

et al., 2009). Kvinnor som upplevde dessa problem ansåg att de kom naturligt med ökad 

ålder (Sarkadi & Rosenqvist, 2003). De äldre kvinnorna uppgav även att de inte brydde 

sig lika mycket om sin kroppsuppfattning när de blivit äldre som de gjorde i yngre dagar 

(Nusbaum, Singh & Pyles, 2004). 

Oförmåga 

 

Det framkom att samlag och sexuellt umgänge inte upplevdes som prioriterat om den 

äldre personen hade en sjukdom (Gott & Hinchliff, 2003). När en person mådde dåligt 

så ville han eller hon inte ha sex, även om betydelsen av sex i personens liv inte 

förändrades på grund av sjukdomen (Lemieux, et al., 2004). Det kunde även vara så att 

sjukdomen skapade en rädsla för vad som kunde hända vid en sexuell aktivitet, vilket 

bidrog till att personen valde att avstå från det på grund av osäkerhet och okunskap 

(Sundler, et al., 2009). En annan orsak till minskad eller utebliven sexualitet var om den 

äldre personens make/maka eller partner hade dålig hälsa (Gott & Hinchliff, 2003). 

Anledningen till att den sexuella aktiviteten minskade eller uteblev var inte att intresset 

för sex minskade utan orsaken var fysiska problem (ibid.). I och med partnerns 

sviktande hälsa så accepterade maken eller makan det förlorade sexlivet som definitivt, 

utan att det nödvändigtvis påverkade deras förhållande negativt (Hurd Clarke, 2006).  

De vanligaste sexuella problemen som kom med ökad ålder för kvinnor var minskat 

sexuellt intresse, sexuell motvilja och problem med fuktighet (Nusbaum, et al., 2004). 

Flera kvinnor uppgav att de behövde få en medicinsk förklaring till deras problem för 

att kunna acceptera dem och göra något åt besvären (Sarkadi & Rosenqvist, 2003).  

I samband med ökad ålder och sjukdomar hos män var erektionssvårigheter ett vanligt 

problem som påverkade deras samliv (Southard & Keller, 2009; Waite, et al., 2009). 

Under åldrandets gång ökade männens oro för att få uppleva erektionsproblem 

(Southard & Keller, 2009). Bland äldre män med prostataproblem blev en del tvungna 

att ha en kvarliggande urinkateter och detta påverkade i allra högsta grad deras sexuella 

funktion (Jakobsson, Hallberg & Lovén, 2000). Männen upplevde detta som en förlust 

av sin manlighet och ett definitivt slut på sitt sexliv (ibid.). Genom att anse att den 
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förlorade möjligheten till samlag berodde på sjukdom, var det lättare för männen att 

acceptera problemen  

Förlust 

Äldre personer som förlorat en make eller maka var inte längre angelägna om ett 

sexuellt umgänge (Southard & Keller, 2009; Wang, Lu, Chen & Yu, 2008; Gott & 

Hinchliff.  2003). Då de inte längre kunde ha samliv med den man eller kvinna som de 

hade spenderat större delen av sitt liv med upplevde de inte lika stort intresse för sex 

och intimt umgänge (Gott & Hinchliff, 2003; Sarkadi & Rosenqvist, 2003). I samband 

med att ökad ålder bidrog till svårigheter att hitta en ny partner, innebar det också en 

minskad sannolikhet för att den äldre personen skulle kunna återuppta ett sexuellt 

samliv (Ginsberg, Pomerantz & Kramer-Feeley, 2005; Gott & Hinchliff, 2003). Bristen 

på en partner upplevdes som en av de vanligaste anledningarna till varför en äldre 

person inte hade ett aktivt sexliv (Waite, et al., 2009; Ginsberg, et al., 2005). Flera äldre 

personer påpekade att det inte var deras ålder i sig som nödvändigtvis påverkade deras 

sexliv utan att på grund av inskränkta möjligheter att hitta en partner och att sexuella 

aktiviteter därför inte var tillgängliga i samma mån (Gott & Hinchliff, 2003). 

Det sexuella intresset och samlivet minskade hos de äldre kvinnor som hade mist sin 

make (Waite, et al., 2009). Bland männen som var änklingar framkom det dock ingen 

markant skillnad i intresset av att få ett aktivt sexliv igen (ibid.). Äldre kvinnor som 

levde ensamma uppfattade att yngre människor tänkte att äldre kvinnor inte har ett 

aktivt sexliv längre. Samtidigt var det för äldre män allmänt accepterat att de fick t.ex. 

Viagra för att kunna ha ett fungerande sexliv (Sarkadi & Rosenqvist, 2003).  
 

Det fanns äldre som levde i ett förhållande där den ena partner var sjuk som kände ett 

missnöje med sin tillvaro utan tillgång till intim närhet över sitt förlorade sexliv 

(Ginsberg, et al., 2005; Hurd Clarke, 2006). Att partnern inte hade någon sexuell lust 

kunde också upplevas med missnöje (ibid). I relationer där mannen hade en sexuell 

dysfunktion blev även det intima samlivet i form av kramar, smekningar och kyssar 

drabbat då mannen inte ville ge sin fru falska förhoppningar, eftersom han inte kunde 

genomföra penetrerande samlag (Sanders, Pedro, Bantum, & Galbraith, 2006; 

Jakobsson, et al., 2000). Detta gav lätt upphov till missnöje i relationen då en närhet till 

sin partner var av stor vikt (Sanders, et al., 2006).  Skillnaden kunde vara stor mellan 

deras önskan att ha ett aktivt sexliv och hur ofta de egentligen hade sexuella aktiviteter 

(Ginsberg, et al., 2005).  

Okunskap 

 

Att ha möjlighet att diskutera sina sexuella problem tillsammans med sin sjuksköterska 

eller läkare upplevdes som viktigt för att kunna upprätthålla en god hälsa och 

livskvalitet (Southard & Keller, 2009; Lemieux, et al., 2004; Nusbaum, et al. 2004; 

Jakobsson, et al., 2000). Förlorad sexuell kapacitet beskrevs påverka både den fysiska 

och psykiska hälsan (Lemieux, et al., 2004). Äldre kvinnor upplevde skam och 

förlägenhet när det gällde deras egen sexualitet vilket innebar ett hinder för dem att 

själva ta upp diskussionen (Nusbaum, et al., 2004; Sarkadi & Rosenqvist, 2003). 

 

Äldre patienter upplevde att det skulle kännas mer bekvämt om deras kvinnliga 

sjuksköterska tog upp problem med sexualiteten, än om deras läkare gjorde det 

(Southard & Keller, 2009 ; Sarkadi & Rosenqvist, 2003). Enligt Sarkadi & Rosenqvist 
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(2003) upplevde många äldre kvinnliga patienter att den som var mest kompetent att 

diskutera sexuella frågor med var deras gynekolog. Patienter som bodde hemma och 

hade en sjuksköterska genom hemsjukvården upplevde att han/hon skulle vara den 

lämpligaste att samtala med om sexualitet (Lemieux, et al., 2004). En förutsättning för 

att kunna samtala om sexualitet var att den äldre och sjuksköterskan hade en god 

kontakt och att den äldre kände sig bekväm med sjuksköterskan. Att kunna sitta på en 

avskild och privat plats och diskutera sina sexuella problem med sin sjuksköterska eller 

läkare var önskvärt (ibid.).  

De äldre upplevde att det hade funnits tid vid läkarbesöket för att samtala om sina 

problem om ämnet hade kommit på tal (Nusbaum, et al., 2004). Men få upplevde att de 

hade blivit tillfrågade om deras sexliv och sexuella funktioner av vare sig läkare eller 

sjuksköterska (Lemieux, et al., 2004;  Nusbaum, et al., 2004). Även om patienten inte 

själv upplevde ett behov av information om påverkan på sexualiteten av sin sjukdom, så 

uppgav de att det hade varit skönt om sjuksköterskan ändå hade givit dem adekvat 

information (Southard & Keller, 2009). Information till patienterna om att det var 

naturligt att ta upp frågan om sexualitet med sjuksköterskan var önskvärt bland äldre 

(Southard & Keller, 2009). Äldre patienters tankar kring sexualitet och deras vilja att ta 

upp frågan med sin sjuksköterska eller läkare speglades av hur liknande frågor 

hanterades när de var unga (Sarkadi & Rosenqvist, 2003). För många var det tabu att 

prata om sex och exempelvis olika tecken på kvinnlighet när de var yngre. 

Äldre kvinnor upplevde svårigheter med vården eftersom de inte visste vad de kunde 

förvänta sig av sina vårdgivare när det gällde samtal om sexuella problem (Sarkadi & 

Rosenqvist, 2003). Ett problem som upplevdes var brist på information om sexuella 

dysfunktioner (Sanders, et al., 2006). Behovet av kunskap om hur det gick att ha ett 

intimt och sexuellt samliv utan nödvändigtvist penetrerande sex var stort bland äldre 

patienter (Jakobsson, et al., 2000). Det fanns en kunskapslucka bland de äldre om hur 

kvinnlig sexuell dysfunktion som t.ex. torrhet i slidan och minskad sexuell lust kunde 

behandlas (Sarkadi & Rosenqvist, 2003). 

Att ta upp frågan om sexualitet kunde vara svårt även för vårdpersonal och de äldre 

patienterna var medvetna om detta (Lemieux, et al., 2004). De rekommenderade att 

sjuksköterskan eller läkaren tog upp frågan efter genomgången behandling av andra 

problem eller vid ett vanligt rutinbesök (Lemieux, et al., 2004; Nusbaum, et al. 2004). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökorden som användes vid sökningen av artiklar valdes efter studiens syfte. Då syftet 

var att belysa äldre personers upplevelse av sexualitet ansågs det vara relevant att 

använda orden sexualitet och äldre eller åldrande i sökningarna. Sökningar med andra 

sökord så som livskvalitet, geriatrik och sexuellt beteende gjordes men dessa gav inga 

resultat som passade in på studien syfte. Det genomfördes även sökningar där sökord 

som sjuksköterska och sjuksköterske-patientrelation ingick, men inte heller dessa 

sökningar gav tillfredsställande resultat. De artiklar som valdes bort direkt vid 

sökningarna var de som redan i titel eller abstrakt visade att de inte handlade om äldre 

personer och upplevelsen av sexualitet.  
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Att det förekommer artiklar där inte alla undersökningsobjekten var över 65 år kan ses 

som en svaghet. Orsaken till att dessa artiklar ändå har tagits med i resultatet är att de 

tydligt tar upp upplevelsen av sexualitet och att medelåldern var runt 65 år. Några av 

dessa artiklar visar också tydligt vilka av de deltagande som var över 65 vilket kan ses 

som en styrka. En sökning i PubMed gjordes utan sökordet äldre och då användes 

istället en begränsning med ålder 65+ vilket resulterade i ytterligare tre artiklar som inte 

hade kommit upp tidigare. Bland de valda resultatartiklarna är det endast fem stycken 

som enbart belyser sexualitet och äldre. Detta kan ses som en brist med studien då de 

återstående nio artiklarna handlar om andra problem tillsammans med äldre och 

sexualitet. Då det inte har publicerats mycket om ämnet äldre och sexualitet de senaste 

tio åren kan det dock anses som en styrka att detta ämne belyses och vikten av fortsatta 

studier. Att det i resultatet förekommer artiklar som handlar enbart om kvinnor och 

enbart om män ses som en styrka då de visar på likheter i upplevelsen av sexualitet 

mellan könen. En artikel handlade om patienter inom palliativ vård och deras upplevelse 

av sexualitet. Det kan ses som en svaghet att det inte enbart ingick personer över 65 år i 

artikelns studie. Men då de medverkande var i livets slutskede, nära hälften av 

deltagarna var över 65 och medelåldern var 58,8 så ansågs denna artikel ändå vara 

relevant. Det på grund av att den belyste upplevelse av sexualitet.  

 

Den induktiva ansatsen som litteraturstudien är skriven efter gav ett öppet synsätt. 

Därför söktes data med stora sökord såsom enbart ”äldre” och ”sexualitet” tillsammans 

med fritextsökningsbegrepp som på olika engelska översättningar innebär det svenska 

begreppet ”upplevelse”. Detta gav i flera fall många träffar där majoriteten av artiklar 

valdes bort efter exklusionskriterierna, såsom HIV och homosexualitet. Flertalet av 

artiklar som gick vidare till urval två hade ett bortfall på över 20 % vilket kan ha 

påverkat artiklarnas resultat. Motiveringar hade dock givits såsom att det var ett svårt 

ämne att samtala om och människor kunde sig obekväma, vilket kan tänkas visa hur 

ämnet sexualitet uppfattas i allmänhet i samhället.  

Databaserna PubMed och Cinahl användes då dessa är inriktade på omvårdnad och på 

grund av att litteraturstudien riktar sig mot sjuksköterskor. Det kan ses som en svaghet 

att det inte ingår artiklar från andra databaser i resultatet. Men då artiklar från sökningar 

i SweMed+, ERIC och PsycINFO inte stämde överens med studiens syfte eller var för 

medicinskt inriktade, så valdes inga av dem vidare till urval två. Under 

databearbetningens gång så diskuterades samtliga artiklar upprepade gånger för att få en 

tydlig överblick på valda artiklars styrkor och svagheter. Diskussion fördes även mellan 

författarna angående de valda kvantitativa artiklarna och artiklar som endast svagt 

stämde in på inklusions- och exklusionskriterierna. Då studien utfördes efter en induktiv 

ansats diskuterades samtliga artiklar relaterade till studiens syfte under arbetes gång, för 

att inte förlora den röda tråden.  

 

Resultatdiskussion 

Den vetenskapliga kvaliteten graderades till I på nio av artiklarna i resultatet vilket ses 

som en styrka med litteraturstudien. Två artiklar i resultatet hade grad II i vetenskaplig 

kvalitet. De var framförallt bristande i redovisningen av bortfall och bortfallets 

betydelse för resultatet. Detta kan tänkas bero på att undersökningarna gjordes i 

vårdmiljöer och informanterna var handplockade för undersökningen. Dessa två artiklar 

valdes ut då de var kvalitativa och framhävde upplevelsen av sexualitet på ett tydligt 
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sätt. Tre artiklar hade grad III i vetenskaplig kvalitet vilket ses som en svaghet i 

litteraturstudiens resultat. Två av dessa artiklar var publicerade i samma tidsskrift. 

Artiklarna inkluderades ändå i litteraturstudiens resultat då båda var kvalitativa och 

belyste upplevelsen av sexualitet väl. Dock handlade de inte enbart om äldre vilket även 

var en nackdel i sig. Den tredje artikeln med grad III i vetenskaplig kvalitet var 

bristande i metodredovisningen, men det var framförallt på grund av en svårutläst 

redovisning där introduktionsavsnittet var sammankopplat med metod och resultat som 

den vetenskapliga kvaliteten graderades till III. Dessutom hade den ingen 

diskussionsdel då den hänvisade till en annan del av den tidsskrift den var publicerad i. 

Denna artikel valdes ändå ut till urval två på grund av att det fanns mycket intressant 

och relevant information som framkommit i studien. Eftersom litteraturstudiens syfte 

var att belysa en upplevelse kan antalet kvantitativa artiklar ses som en nackdel då 

människorna som deltog inte kunde uttrycka sin upplevelse med egna ord. Av 

anledningen att de hade flera variabler som på olika sätt tog upp upplevelsen av 

sexualitet inkluderades ändå dessa artiklar. 

En styrka med de valda artiklarna är att tre stycken är från Sverige vilket visar 

upplevelsen bland de patienter som finns i den svenska sjukvården. Att övriga artiklar är 

från USA, Nya Zeeland, Kanada, Taiwan och Storbritannien ses som en styrka då 

resultatet kan appliceras över hela världen. Det kan ses som en svaghet att det inte finns 

några resultatartiklar från fattigare länder för att undersöka om upplevelsen av sexualitet 

bland äldre personer är annorlunda där. Då sökningar av artiklar begränsades mellan år 

1999 och 2009 så bör det ses som en styrka att endast en resultatartikel är från 1999. Tio 

av artiklarna är från mellan 2003 och 2008. Det bör ses som en styrka att tre av 

artiklarna i resultatet är från 2009 då resultatet kan appliceras av sjuksköterskor i dagens 

vård. Under artikelsökningen så upptäcktes det även att många artiklar om ämnet var 

äldre än tio år vilket tyder på ett behov av ytterligare ny forskning. 
 

I resultatet i litteraturstudien framkom det att äldres upplevelser av sexualitet kan 

beskrivas som närhet, acceptans, oförmåga, förlust och okunskap. De äldre personerna 

beskrev att de fortfarande önskade ha någon form av sexuell närhet (Gott & Hinchliff, 

2003) men att det var andra delar i den sexuella närheten som var centrala i jämförelse 

med hur det var när de var yngre (Sundler, et al., 2009; Potts, et al., 2006; Gott & 

Hinchliff, 2003). Det hade förändrats över tid, från att penetrerande sex var huvudsaken 

till att den intima närheten var av större betydelse (ibid.). Mest viktigt visade sig närhet, 

ömhet och intimitet till en annan människa vara (Hurd Clarke, 2006). Dessa upplevelser 

kan styrkas av SBU (2003) som poängterar att sexualitet fortfarande är betydelsefull 

även när människor blir äldre. Upplevelsen av sexualitet förändras beroende på vilken 

livsfas varje individ befinner sig i (Gamnes, 2006). Stotland (2002) belyser att sexualitet 

bland äldre är viktig att uppmärksamma då det inte är äldres behov av sexualitet som 

förändras med deras ålder utan det är samhällets attityd gentemot äldre personers 

sexuella aktiviteter. Det kan därför anses att detta är något som bör finnas i åtanke hos 

alla människor och särskilt bland sjukvårdspersonal. Att inse att sexualitet är något som 

finns även hos äldre människor och försöka att se det som något naturligt, kan tänkas 

göra att ämnet inte längre uppfattas som obekvämt och tabubelagt.  

Den sexuella förmågan och funktionen blev annorlunda med åldern (Potts, et al. 2006; 

Gott & Hinchliff, 2003). Det framkom att män med svårigheter med erektionen 

upplevde att de inte ville vara intima med sin partner för att inte väcka falska 

förhoppningar (Sanders, et al., 2006; Jakobsson, et al., 2000). Erektionsproblem och 

rädsla för att ansträngning vid sexuella aktiviteter ledde till att sexlivet avslutades 
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(Sundler, 2009; Southard & Keller, 2009; Waite, et al., 2009). I dessa fall bör det vara 

av vikt att vårdpersonal uppmärksammar sådana problem och försöker att hjälpa dessa 

patienter till en bättre livskvalitet. Meston (1997) betonar att så länge båda parter i ett 

förhållande accepterar varandras sexuella funktionssvårigheter så behöver det inte 

nödvändigtvis leda till besvikelse. Wilkins & Warnock (2009) poängterar att den äldre 

patienten som lider av en sexuell dysfunktion bör undervisas i tekniker och sätt att ha 

sexuella aktiviteter på som inte enbart fokuserar på samlag. Att kunna informera och 

förklara för patienter om sjukdomar, problem och undersökningar ingår i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). Det är 

därför av betydelse att sjuksköterskor är medvetna om att patienter med sådana problem 

kan ha dessa tankar och möter dem på ett adekvat sätt. Resultatet visade att 

erektionsproblem var en av de vanligaste orsakerna till att äldre människor inte längre 

hade sex (Southard & Keller, 2009; Waite, et al., 2009). En bakomliggande anledning 

till erektionsproblem kan vara hjärt-kärlsjukdom (Hulter, 2004). Detta är viktigt för 

sjuksköterskan att känna till då till exempel två läkemedel vid dessa tillstånd, Viagra 

och Nitroglycerin, interagerar med varandra (FASS, 2009). Kombinationen av 

läkemedlen kan leda till blodtrycksfall. Därför bör sökordet sexualitet (Ehnfors, et al., 

2000) tas upp på ankomstsamtalet även med äldre patienter. Information om läkemedels 

påverkan på sexualiteten bör inte ignoreras på grund av patientens höga ålder.   

 

Kvinnor upplevde att problem med exempelvis fuktighet och minskad lust som hade 

uppkommit i samband med deras åldrande och sjukdom, hade varit lättare att acceptera 

om de fick en medicinsk förklaring på deras problem (Sarkadi & Rosenqvist, 2003). 

Gott & Hinchliff (2003) belyste hur äldre personer lätt accepterar problem med 

sexualiteten som åldersförändringar och inte ifrågasätter sina problem. Då det finns 

naturliga förklaringar till vad som händer i kroppen, exempelvis vid minskad fuktighet 

hos kvinnor (Meston, 1997), eller erektionsproblem hos män (Johansen, 1999; Hulter, 

2004), så är det viktigt att dessa patienter får rätt sorts information av sin läkare eller 

sjuksköterska. En förklaring att det är möjligt att ha en god sexuell funktion trots hög 

ålder ger möjlighet att öka deras livskvalitet och upplevelse av god hälsa. Dagens äldre 

lever längre vilket innebär att fler äldre kvinnor är friska och önskar att ha ett 

fungerande sexliv (Wilkins & Warnock, 2009). Läkare och sjuksköterskor som träffar 

på de äldre patienterna bör vara medvetna och pålästa om åldersförändringar och 

sjukdomar som kan påverka sexualiteten. Att skapa en öppen diskussion i en trygg miljö 

behövs för att kunna diskutera patienternas problem. Sexuell dysfunktion är ett område 

som inte belyses tillräckligt inom vården speciellt för de äldre patienterna.  

I resultatet framkom att många äldre är änkor eller änkemän. (Ginsberg, et al., 2005). 

De äldre personerna upplevde att de inte ville fortsätta vara sexuellt aktiva när deras 

make eller maka hade dött (ibid.). Problem med att hitta en ny partner var stort, då det i 

samhället finns många fler äldre kvinnor än män (Gott & Hinchliff, 2003). Detta ledde 

ofta till att änkor accepterade att deras sexliv var borta och att det inte skulle infinna sig 

igen (ibid.). Flera av dessa kvinnor, och även änkemän, uppgav att de accepterade detta 

faktum som en del av åldrande och livets gång och att de var nöjda med detta (Southard 

& Keller, 2009; Wang, et al., 2008; Gott & Hinchliff, 2003; Sarkadi & Rosenqvist, 

2003). I dagens samhälle slutar 42 procent av äktenskapen i skilsmässa, jämfört med för 

60 år sedan då det endast var elva procent (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2009).  Det 

kan tänkas att detta kommer förändra synen på sex allteftersom dessa blir äldre. 

Erfarenhet av fler partners kan tänkas leda till att samtal om sexualitet blir mindre 

begränsat. 
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Missnöje med sin sexuella situation handlade om begränsningar hos sig själv eller sin 

partner eller att leva ensam (Hurd Clarke, 2006). Dessa människor kan också behöva 

uppmärksammas i samhället och inom sjukvården. Kunskaper om vilka begränsningar 

som beror på åldern och vilka som beror på sjukdom kan tänkas ha en avgörande roll i 

hur den äldre människan kan hantera sin situation. Sjuksköterskan kan behöva bli bättre 

på att ta reda på negativa upplevelser av sexualiteten hos äldre för att kunna hänvisa 

dem till rätt kompetens. Det kan behövas läkare, gynekolog eller en barnmorska för att 

få hjälp att lösa problemen. Stotland (2002) belyser att det är viktigt att hjälpa dessa 

människor som är missnöjda med sin sexualitet då intimitet och mänsklig beröring har 

visat sig ha en läkande effekt. 

Patienter upplevde att det kändes mer bekvämt om sjuksköterskan eller läkaren tog upp 

frågan om sexuella problem än om patienten behövde göra det själv (Southard & Keller, 

2009; Lemieux, et al., 2004; Nusbaum, et al., 2004; Sarkadi & Rosenqvist, 2003). Att 

göra detta på ett avslappnat och professionellt sätt uppfattades som positivt och att ge 

patienten möjlighet till att få tala om sin sexualitet ingav hopp och tillfredsställelse 

(ibid.) En sjuksköterska ska ha förmågan att ta upp alla sorters problem med sina 

patienter.  

 

I resultatet framkom att många äldre kvinnor var uppväxta med ett förbud att tala om 

kvinnors sexualitet och kvinnliga sexuella funktioner (Nusbaum, et al. 2004; Sarkadi & 

Rosenqvist, 2003). Detta kan innebära ett hinder i omvårdnaden då patienten inte vågar 

tala om sina eventuella problem med sexualiteten. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan uppmärksammar dessa patienter. I dagens samhälle finns många äldre 

människor och det förväntas öka successivt (Folkhälsorapport, 2009). I arbetet som 

sjuksköterska ingår möten med äldre patienter. För att kunna utföra god omvårdnad 

(SFS 1982:763; Socialstyrelsen, 2005), är kunskap om äldre personers upplevelse av 

sexualitet av betydelse. Sexualitet är en stor del av livet och påverkar en människas 

livskvalitet i allra högsta grad. Äldre människor har upplevt en förändring av samhällets 

uppfattning av sexualitet under sin livstid (Stotland, 2002). Från att ha varit tabubelagt 

och privat har sexualitet blivit något som öppet visas i media dagligen. Tv, reklam och 

film visar ständigt bilder och filmer som relaterar sexualiteten. Dagens äldre hade ingen 

sexualundervisning i skolan och har kanske inte haft någon person att tala med om 

sexualitet (ibid.). Vid samtal om sexualitet med en äldre patient bör det därmed vara 

viktigt att tänka på att synen på sexualitet kan vara olika och det kan uppfattas som en 

ovan och obekväm situation när en sjuksköterska tar upp ämnet. Omvårdnad skall 

utföras efter patientens önskemål, delaktighet och samtycke (SFS 1982:763) vilket 

bidrar till betydelsen att sjuksköterskan är lyhörd och respekterar patientens vilja. Det 

kan därför anses vara betydelsefullt för sjuksköterskan att ha kunskap och medvetenhet 

om patientens upplevelse av ett problem för att kunna utföra god omvårdnad. 
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Konklusion 

För äldre personer kan sexualitet upplevas som något mer än bara samlag. Närhet, 

kramar och kyssar är ofta mer betydelsefullt än själva samlaget. Sex på äldre dagar 

betraktas vara bättre än i yngre dagar. Upplevelsen skiljer sig i form av att sex på äldre 

dagar anses vara lugnare, mer omtänksamt och mindre egoistiskt.  

Att vara äldre och änka eller änkeman upplevs av många som ett problem då det finns 

begränsade möjligheter att hitta en ny partner. Många av dessa personer accepterar 

förlusten av sitt sexliv och konstaterar det faktum att de inte kommer att uppleva det 

igen. Samtidigt är det många äldre som uppger att om de hittar någon ny partner att leva 

med så vill de gärna ha möjligheten att ha ett aktivt sexliv.  

Många äldre personer lever i ett förhållande där den ena parten är sjuk. Detta inskränker 

ofta på deras gemensamma sexliv. Flera uppger att de vänjer sig vid tanken att de inte 

kommer att ha sex något mer men att detta också kan innebära ett missnöje för den 

friska partnern.  

De flesta äldre personer som har någon form av sexuell dysfunktion utgår från att detta 

har med deras ålder att göra.  De godtar detta faktum och accepterar att de inte kommer 

att uppnå ett fungerande sexliv igen. Det finns behov att få samtala med en 

sjuksköterska eller annan vårdpersonal om sexualitet, sexuell dysfunktion och eventuell 

behandling . Att bara få tala om sina tankar med någon som har kunskap om det skulle 

vara ett gott stöd. Då det kan upplevas som ett känsligt ämne så uppger många äldre att 

de hade uppskattat om deras läkare eller sjuksköterska tog upp frågan om sexualitet med 

de på ett professionellt sätt.  

 

Implikation 

Sexualitet och äldre är ett relativt outforskat ämne vilket bidrar till betydelsen av 

ytterligare forskning inom detta område. Det bör göras mer kvalitativa studier för att 

äldre personer skall få en möjlighet att förklara sin syn på och upplevelse av sexualitet. 

Resultatet visade att de äldre patienterna upplevde brist gällande samtal kring sexualitet 

i hälso- och sjukvården. Det av betydelse att personal i vården arbetar fram bra rutiner 

för att kunna tillgodose patientens behov av samtal kring sexualitet. Ytterligare 

forskning i Sverige är av vikt då det finns begränsade svenska vetenskapliga artiklar om 

äldre personers upplevelse av sexualitet. Forskning om upplevelsen av sexualitet hos 

friska äldre och deras partners ökar förståelsen för hur hälsa och livskvalitet förändras 

vid sjukdom. Detta kan vara ett viktigt steg i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. 

Det är av vikt att sjuksköterskor redan i grundutbildningen får kunskap om hur man på 

ett lämpligt sätt tar upp ämnet sexualitet med patienterna, särskilt de äldre personerna. 

Kunskap om hur detta görs på ett professionellt sätt anses viktigt. Även kunskap om 

åldersförändringar och vanliga sjukdomar som kommer med ökad ålder och som 

påverkar sexualiteten bör får en ansenligare roll i grundutbildningen till sjuksköterska, 

då sexualitet har en viktig del i människors liv. Likaså är det av betydelse att personal i 

vården arbetar fram bra rutiner för att kunna tillgodose patientens individuella behov.
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Tabell 2 Sökhistorik                       Bilaga I 

Databas Datum Sökord / 

Limits 

Antal 

träffar 

Genomlästa 

abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

Cinahl 091123 Sexuality (MM) 

Aged (MH) 

Attitud* /Published Date 

from: 19990101-

20091231; English 

Language; Research 

Article 

84 11 6 3  

Cinahl  091123 Sexuality (MM) 

Aged (MH) 

Experience* /Published 

Date from: 19990101-

20091231; English 

Language; Research 

Article 

50 10 3 3  

Cinahl 091124 Sexuality (MM) 

Aging (MM) /Published 

Date from: 19990101-

20091231; English 

Language; Research 

Article 

8 5 3 1  

Cinahl 091125 Sexuality (MM) 

Aged (MH) 

Nurs* /Published Date 

from: 19990101-

20091231; English 

Language; Research 

Article 

30 5 3 2  

Cinahl 091125 Sexuality (MM) 

Aged (MH) 

Patient* /Published Date 

from: 19990101-

20091231; English 

Language; Research 

Article 

74 4 2 1  

PubMed 091123 Aging (MM) 

Sexuality (MM) 

(experienc* OR attitud* 

OR view*) 

/Published Date from: 

19990101-20091231; 

English Language 

17 9 5 3  

PubMed 091124 Sexuality (MM) 

Experienc* /Published 

Date from: 19990101-

20091231; English 

Language; Limits: Age 

65+ 

138 11 3 1  



 

Tabell 3 Artikelöversikt         Bilaga II 

Publiceringsår  

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

USA 

DeLemater, J.,  & 

Moorman, S. M. 

Sexual behavior in 

later life 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur ålder, 

biologiska och 

psykologiska 

faktorer påverkar 

sexualiteten bland 

äldre. 

Kvantitativ 

Frågeformulär  

Ålder 45-94 

Genomsnittlig 

ålder kvinnor: 61 

år genomsnittlig 

ålder män: 60 år 

n = 745 kvinnor  

n = 639 män 

Det sexuella 

samlivet kan 

fortsätta högt upp 

i åldrarna, om 

personerna är 

friska och mår 

bra. 

I 

2005 

USA 

Ginsberg, T. B.,  

Pomerantz, S. C.,  

& Kramer-Feeley, 

V. 

Sexuality in older 

adults: behaviours 

and preferences. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur äldre ser på 

sin sexualitet. 

Kvantitativ 

Frågeformulär 

Ålder 60+ 

Medelålder 76 

n = 76 

Låginkomsttagare 

i subventionerade 

områden.  

Majoriteten av de 

äldre önskade ha 

ett sexuellt samliv 

och närhet till 

någon annan i 

större utsträckning 

än vad de hade.   

 

I 

2003 

Storbritannien 

Gott, M.,  & 

Hinchliff, S. 

How important is 

sex in later life? 

The views of 

older people. 

Syftet med studien 

var att ta reda på 

hur viktig 

sexualitet är bland 

människor i 

medelåldern och 

äldre. 

Kvantitativ  

Frågeformulär; 

WHOQOL -100 

och WHOQOL-

importance scales,  

Kvalitativ  

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer  

50-92 år 

n=44 personer 

Äldres upplevelse 

av sexualitet 

värderas olika och 

beskriver en stor 

mångfald, men 

artikelns resultat 

visar att ålderdom 

inte innebär någon 

asexualitet. 

I 



 

Bilaga II:2 

Publiceringsår  

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

Kanada 

Hurd Clarke, L. Older women and 

sexuality: 

experiences in 

marital 

relationships 

across the life 

course.  

Syftet med studien 

var att 

sammanställa 

likheter och 

olikheter om 

sexualitet hos 

kvinnor som gift 

om sig på äldre 

dagar. 

Kvalitativ  

Grundad teori  

Genomsnittsåldern 

för andra 

äktenskapet: 58 år 

Genomsnittsåldern 

för ett eventuellt 

tredje äktenskap: 

62 år 

n= 24 kvinnor 

som varit gifta 

minst två gånger 

(n=14 gifta 

kvinnor, n= 1 

skild kvinna, n= 9 

änkor) 

Äldre kvinnors 

upplevelse av 

sexualitet är 

komplex. 

I 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga II:3 

Publiceringsår  

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

1999 

Sverige 

Jakobsson, L., 

Hallberg, I.R.,  & 

Novén, L. 

Experiences of 

micturition 

problems, 

indwelling 

catheter treatment 

and sexual life 

consequences in 

men with prostate 

cancer. 

Syftet med 

studien var att 

utforska vilka 

följder 

urinvägsproblem 

och 

kateterbehandling 

har och dess 

påverkan på 

sexuallivet hos 

män med 

prostatacancer. 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Hermeneutisk 

filosofi  

Ålder 63-72 år.  

n= 25 män, nyligen 

behandlade för 

prostatacancer 

Konsekvenserna av 

prostatacancern och 

dess behandling; 

miktionssvårigheter, 

KAD och sexuallivs 

problem, hade haft 

stor, oftast negativ, 

påverkan på livet 

och livskvaliteten. 

I 

2004  

Kanada 

Lemieux, L., 

Kaiser, S., 

Pereira, J., & 

Meadows L.M. 

Sexuality in 

palliative care: 

patient 

perspectives. 

Syftet med 

studien var att 

belysa hur 

palliativa patienter 

ser på sexualitet 

och dess 

betydelse. 

Kvalitativ 

Bekvämlighetsurval 

Intervjuer 

Ålder 44-81 år 

n= 3 patienter som 

vårdades palliativt 

hemma 

n = 5 patienter som 

vårdades på hospice 

n = 2 patienter som 

vårdades på 

palliativ 

utbildningsenhet 

Enhetliga åsikter 

om sexualitetens 

betydelse visade sig 

tidigt i studien 

oavsett skillnad i 

kön, ålder och 

etnicitet. Därför är 

det viktigt att den 

palliativa vården 

uppmärksamma 

detta och tar med 

påverkan på 

sexualiteten i sina 

samtal med 

patienten. 

II 

 



 

Bilaga II:4 

Publiceringsår  

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2004 

USA 

Nusbaum, 

M.R.H., Singh, 

A.R., &  

Pyles, A.A. 

Sexual healthcare 

needs of women 

aged 65 and older. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur sexuella 

intresse och 

svårigheter yttrar 

sig hos kvinnor 

som är yngre än 

65 år jämfört med 

kvinnor över 65 år 

och upplevelsen 

av att prata med 

en läkare om 

detta. 

Kvantitativ, 

tvärsnittsdata 

Frågeformulär 

Över 65 år 

n = 964 totalt 

n = 163 över 65 år 

Antalet sexuella 

problem är lika 

stort hos yngre 

som hos äldre, 

men det sexuella 

problemet kan 

vara av olika sort 

beroende på 

åldern.  Äldre 

kvinnor önskade 

få tala om sin 

sexuella hälsa 

med läkaren.  

 

I 

 



 

 

Bilaga II:5 

Publiceringsår  

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

Nya Zeeland 

Potts, A., Grace, 

V.M., Vares, T., 

& Gavey, N. 

”Sex for life”? 

Men’s counter-

stories on ”erectile 

dysfunction”, 

male sexuality and 

ageing. 

Syftet med studien 

var att ta reda på 

hur manlig 

sexualitet och 

åldrande påverkas 

av samhällets 

normer och 

värderingar och 

hur medicinska 

upptäckter såsom 

Viagra förändrat 

synen. 

Kvalitativ 

Empiriska 

intervjuer 

Ålder: 54-70 år. 

 n= 12  män  

Analys av en 

delmängd svar 

från en större 

studie 

 

Då sexualitet för 

män i samhället är 

så fokuserad på 

erektionen kan det 

få män att tvivla 

på sin egen 

uppfattning av det 

som är normalt 

och hälsosamt för 

dem, och  

upplevelse av 

tillfredsställelse. 

De positiva med 

åldrande och 

erfarenhet 

förminskas till 

följd av den 

ständiga 

koncentrationen 

på potensen. 

II 

 



 

Bilaga II:6 

Publiceringsår  

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

USA 

Sanders, S., 

Pedro, L.W., 

Bantum, E.O., & 

Galbraith, M.E. 

Couples surviving 

prostate cancer: 

long-term 

intimacy needs 

and concerns 

following 

treatment. 

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

pars känslor 

angående 

sexualitet i en 

relation där 

mannen drabbats 

av prostatacancer. 

Kvalitativ 

Intervjuer (var för 

sig, och 

tillsammans) 

Män 41 – 81 år, 

medelålder 63 år. 

Kvinnor 38-75 år, 

medelålder 62 år. 

n = 10 par (10 

kvinnor, 10 män) 

som överlevt 

prostatacancer och 

redan var 

inskrivna i ett 

annat 

forskningsprogram 

Då sexualitet, 

närhet och 

förhållandet 

mellan man och 

kvinna fortfarande 

är viktigt när 

mannen drabbats 

av prostatacancer 

behöver 

vårdpersonalen bli 

bättre på att ta upp 

ämnet och hjälpa 

patienterna med 

problem som kan 

uppstå på grund 

av sjukdomen och 

behandlingen. 

III 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga II:7 

Publiceringsår  

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2003 

Sverige 

Sarkadi, A., & 

Rosenqvist, U. 

Intimacy and 

women with type 

2 diabetes: an 

exploratory study 

using focus group 

interviews. 

Syftet med studien 

var att beskriva 

hur sexualiteten 

berörs av diabetes 

hos kvinnor och ta 

reda på om det 

finns behov av 

professionell 

hjälp. 

Kvalitativ 

Strukturerat 

anonymt 

frågeformulär och 

intervjuer 

Ålder: 44-80 år 

n = 33 kvinnor 

med typ II-

diabetes. 

Vårdpersonal bör 

ta upp ämnet 

sexualitet med 

kvinnor med typ-

II diabetes vid 

återbesök i vården 

för att ge dem 

möjlighet att 

samtala om 

sexuella och 

intima problem 

som kan ha med 

diabetes att göra. 

I 

2009 

USA 

Southard, N.Z., & 

Keller, J. 

The importance of 

assessing 

sexuality: A 

patient 

perspective. 

Syftet med studien 

var att belysa 

cancerpatienters 

åsikter om 

sexualitet. 

Kvalitativ 

Bekvämligetsurval 

Ålder: 23-84 år 

Medelålder: 57 år 

n=52  

(n=46 kvinnor och 

n =6 män) 

cancerpatienter 

som behandlades 

med- eller nyligen 

avslutat sin 

behandling med 

cytostatika, 

strålning eller 

hormoner   

Studien visar att 

sexualitet är 

fortfarande viktigt 

även när en 

människa 

drabbas/är sjuk i 

av cancer. 

III 

 



 

Bilaga II:8 

Publiceringsår  

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

Sverige 

Sundler, A.J., 

Dahlberg, K., & 

Ekenstam, C. 

The meaning of 

close relationships 

and sexuality: 

women´s well-

being following a 

myocardial 

infarction. 

Syftet med studien 

var att belysa på 

vilket sätt intima 

förhållanden och 

sexualitet 

påverkar 

livskvaliteten hos 

kvinnor efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

epistemologi med 

semistrukturerade 

fenomenologiska 

intervjuer 

Ålder: 49-80 år 

n= 10 kvinnor 

som 

diagnostiserats för 

hjärtinfarkt, mer 

än sex månader 

tidigare 

Nära relationer 

påverkar kvinnor 

både positivt och 

negativt efter en 

hjärtinfarkt. De 

kan ge styrka och 

kraft för 

kvinnorna att 

orka, men de kan 

också vara 

energikrävande 

och kan orsaka 

lidande för 

kvinnorna som 

redan har en 

nedsatt hälsa. 

I 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga II:9 

Publiceringsår  

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

USA 

Waite, L.J., 

Laumann, E.O., 

Das, A., & 

Schumm, L.P. 

Sexuality: 

measures of 

partnerships, 

practices, 

attitudes, and 

problems in the 

national social 

life, health, and 

aging study. 

Syftet med studien 

var att ta reda på 

vilken anknytning 

det finns mellan 

sexuella 

beteenden och 

problem och dess 

påverkan på hälsa 

hos äldre 

människor. 

Kvantitativ 

Frågeformulär 

Ålder: 57-85 år 

n=1550 kvinnor 

n = 1455 män.  

Ålder och kön 

påverkade 

sexualiteten i den 

äldre 

befolkningen. 

Frekvensen av att 

ha en partner, och 

att vara sexuellt 

aktiv var högre för 

män än för 

kvinnor medan 

sexuella 

beteenden, 

problem och 

förhållningssätt 

påverkades av 

åldern. 

III 



 

 

Bilaga II:10 

Publiceringsår  

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Taiwan 

Wang, T-F.,  Lu, 

C-H., Chen, I-J., 

& Yu, S. 

Sexual 

knowledge, 

attitudes and 

activity of older 

people in Taipei, 

Taiwan. 

Syftet var att 

utforska äldres 

sexuella 

aktiviteter och 

beskriva på vilket 

sätt deras 

livskvalitet och 

hälsa påverkas av 

sexualiteten. 

Kvantitativ, 

retrospektiv 

epidemiologisk 

Frågeformulär 

Slumpmässigt 

urval, 65 år och 

äldre 

Medelålder = 

72,49 år 

n= 412 män 

n = 204 kvinnor 

Ett samband finns 

mellan sexuell 

aktivitet och högre 

livskvalitet bland 

äldre. Hälsan och 

livskvaliteten kan 

förbättras för de 

äldre om 

kunskapen om och 

attityder till 

sexualitet blir 

bättre. 

I 

 

 


