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Sammanfattning 

Bakgrund: Studier visar att allt fler äldre, allt högre upp i åldrarna, är sexuellt aktiva. Det 

fysiologiska åldrandet och sjukdomar styr den sexuella aktiviteten, inte åldern. Den sexuella 

tillfredsställelsen kan påverka det upplevda hälsotillståndet i parrelationen. Sjuksköterskan 

ska ha holistisk syn på omvårdnaden men studier visar att äldres sexualitet tenderar vara ett 

känsligt och svårt ämne, vilket kan påverka sjuksköterskans omvårdnadsarbete.  

Syfte: Syftet är att beskriva äldres uppfattning av begreppet sexualitet samt deras uppfattning 

av att sjuksköterskan i kommunal hemsjukvård inkluderar samtal om sexualitet i 

omvårdnadsarbetet.  

Metod: Sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes hos fyra par där minst en ur 

paret hade kommunal hemsjukvård.  

Resultat: I studien framkom att äldre uppfattar begreppet sexualitet som samlag. För 

deltagarna hade dock sexualiteten en fått ny innebörd i form av ökat behov av närhet, 

kroppsberöring och värme. Gemenskap och känslan av att vara älskad och omtyckt hade blivit 

viktigare vilket är tecken på att sexualitet är ett livslångt behov. Flera informanter uppskattade 

samtal med sjuksköterskan men påtalade vikten av att sjuksköterskan och den äldre hade en 

etablerad god kontakt och syftet med samtalet skulle vara väl motiverat. Dessutom skulle 

sjuksköterskan vara kunnig i ämnet. Informanterna menade att sjuksköterskan var den som 

kom den äldre närmast och därför var den som var lättast att samtala med i frågor som rörde 

samlivet. 

Slutsats: Studien har visat på äldres behov av samtal med sjuksköterskan i kommunal 

hemsjukvård i frågor som rör sexualitet och samliv. Att sjuksköterskor inte initierar dessa 

samtal kan bero på bristande kunskaper i ett tabubelagt ämne som kan uppfattas förolämpande 

för den äldre.  

Nyckelord: Sexualitet, äldre, kommunal hemsjukvård 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Studies has shown that elderly, in increasingly higher age, are sexually active. 

The physiological aging and the diseases among the elderly controls the sexual activity, not 

the age. The sexual satisfaction can affect the perceived health status within the ultimate 

relationship. The nurse must have a holistic approach to nursing. Studies show that older 

people’s sexuality tends to be a sensitive and difficult subject, which may affect nursing care 

work. 

Aims: The aim is to describe older peoples´ perception of sexuality as well as their perception 

that the nurse in the municipal home care includes conversations about sexuality in nursing. 

Methods: Seven qualitative semi-structured interviews were conducted among four couples 

where at least one person in the relationship had municipal home care. 

Results: In this study, it was revealed that the elderly perceive the definition of sexuality as a 

sexual intercourse. For the participants, however, sex had got a new meaning in the form of 

increased need for intimacy, physical touch and closeness for each other. Companionship and 

the feeling of being loved and liked had become more important which indicates that 

sexuality is a lifelong need. Several informants appreciated communication with the nurse but 

stressed the importance that the nurse and the elderly had established a good contact, and the 

purpose of the conversation should be motivated. Furthermore, the nurse should be 

knowledgeable to the subject. The informants felt the nurse as the one who came closest to the 

elderly and therefore, the nurse was the one that was easiest to discuss with concerning issues 

related to intimacy. 

Conclusions: This study highlights the need of dialogue older people to have with the local 

nurse in matters of sexuality and intimacy. Why nurses do not initiate these dialogues 

probably depend on lack of knowledge of a taboo subject that could be considered offensive 

to elderly people. 

Keywords: Sexuality, elderly, municipal home-care  
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Inledning 

Idén till denna uppsats uppstod tidigt i specialistutbildningen i geriatrik då användandet av 

sökordet sexualitet granskades i den kommunala hemsjukvårdens omvårdnadsjournaler. 

Resultatet från den studien visade att sjuksköterskor mycket sällan dokumenterade under 

sökordet och i de fall det utfördes utgjordes dokumentationen till största del av kring 

underlivsblödningar och behandlingar och inte om sexualitet. En fråga uppkom då om varför 

sexualitet inte diskuteras som underlag till den grundläggande omvårdnadsplanen. 

Sjuksköterskan ska ha ett holistiskt synsätt på omvårdnaden (SOU 2008:51) och då ingår även 

att söka kunskap om den äldre enskilda individens problem och behov kring sexualitet. Dock 

tenderar sjuksköterskan att inte använda tiden till att samtala om dessa behov då det upplevs 

vara ett tabubelagt område inom vården (Saunamäki, Andersson & Engström, 2009). I 

föreliggande uppsats studeras äldres uppfattning av vad sexualitet innebär samt uppfattningen 

av att sjuksköterskan, i kommunal hemsjukvård i en mellanstor stad i sydvästra Sverige, 

inkluderar samtal om sexualitet. 

 

Bakgrund 

Begreppet sexualitet 

Enligt World Health Organization [WHO] (2002) definieras sexualitet som en integrerad del 

av varje människas personlighet oavsett könstillhörighet eller ålder. Sexualitet är ett 

grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, det är en subjektiv upplevelse som innefattar 

och uttrycks genom känslor, tankar, begär och handlingar i sociala och könsrelaterade roller. 

Sexualitet innebär inte bara samlag (Dehlin & Rundgren, 2007), sexuella känslor uppstår även 

genom sensuell beröring av hud såsom kramar, kel och kyssar. Den mänskliga sexuella 

kontakten som uppstår mellan människor (Johansen, 1999) syftar till upplevelsen av att känna 

sig älskad, sedd och bekräftad som man eller kvinna och är grundläggande till ett gott 

kärleksförhållande och grunden till en positiv syn på sexualiteten. Även språket har stor 

betydelse för sexualiteten. Genom förmågan att samtala om känslor och lust kan människan 

påverka den sexuella upplevelsen. Genom den sexuella upplevelsen frisätts endorfiner som är 

kroppens egna lyckohormoner och bidrar till känslan av välbefinnande och kan även i viss 

mån vara smärtstillande (Johansen, 1999). Sexualitet är den energi som driver oss att söka 

kärlek, värme och närhet (WHO, 2002) och påverkar därför vår psykiska och fysiska hälsa.   
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Äldre och sexualitet 

Myten att äldre är asexuella existerar fortfarande (Skoog, 2010). De som är äldre idag har fått 

sin bild av sexualitet under dåvarande kulturer och i dagens ungdomsfixerade kultur får ofta 

inte äldres sexualitet något utrymme. Länge har människan ansett att sexualiteten är en drift 

som står under förståndet och med stigande ålder borde förståndet stå över driften, äldre borde 

därmed inte vara sexuella. Föräldrar är inte sexuella i sina barns ögon och därför kan barn ha 

svårt att acceptera sina föräldrar som levande sexuella individer trots att sexualitet är ett 

medfött och ofta livslångt behov. Det saknas positiva förebilder hos de äldre och tillsammans 

med de fördomar de lever med kan det bidra till skuldkänslor och hämningar (Skoog, 2010). 

Johansen (1999) fastslår dock att kärlek inte har någon ålder och under de senaste åren har allt 

fler studier (Beckman, Waern, Gustafson & Skoog, 2008; Gott & Hinchliff, 2003a; Lindau, et 

al., 2007; Nicolosi, et al., 2004; Rheaume & Mitty, 2008) beskrivit att sexuell aktivitet 

förekommer allt högre upp i åldrarna.  

Prevalensen av sexuellt aktiva har ökat, det visar Beckman et al. (2008) som jämförde 

svenska 70 åringar på 70-talet med 70 åringar på 90-talet och fann att antalet som hade sex 

ökade liksom den sexuella tillfredsställelsen. Attityden till sex sent i livet var mer positiv 

bland de som var 70 år på 90-talet. Studierna visar även att ålder har mindre betydelse och att 

sexuell aktivitet och associerande känslor är en viktig och önskvärd del av relationen, även 

sent i livet. Mazo och Cardoso (2010) visar med sin studie att sexuellt tillfredsställda äldre 

upplever bättre livskvalitet, färre fysiska besvär, bättre kapacitet att klara av dagen och ökad 

ekonomisk och social tillfredsställelse. Detta bekräftas även i en rapport (Rämgård, 2010) där 

det framkommer att sexualitet inte är något som endast ska förknippas med ungdom och 

hälsa, det är en del av livet som håller människan mänsklig och levande. Sexuell lust kvarstår 

högt upp i åldrarna (Skoog, 2010) även om den sexuella aktiviteten minskar. Ofta är det 

mannen som har mest lust men den sexuella driften följer ofta personen genom livet (Skoog, 

2010). I studien av Storm (2011) beskriver deltagarna att de upplevde sexualiteten annorlunda 

beroende på åldern men att behovet kvarstod även om sexualiteten har fått andra former. Det 

framstår allt mer att äldre har kvar behovet av närhet och sexuell kontakt, de är inte asexuella 

men förknippar inte nödvändigtvis sexualitet med samlag utan känslorna kan uppnås genom 

andra former. I studier av Gott och Hinchliff (2003a) samt Rheaume och Mitty (2008) 

framkom att deltagarna upplever att beröring, kel, romantik och kommunikation blivit allt 

viktigare för att tillfredsställa behovet av att vara älskad och attraktiv i sin partners ögon. I 



3 
 

studien av Storm (2011) betonar deltagarna om vikten att ha kvar varandra eftersom de vet att 

tiden tillsammans är begränsad.  

 

Faktorer som påverkar äldres sexualitet 

I äktenskapet är ofta mannen äldre än kvinnan (Skoog, 2010). Med stigande ålder inträder 

dock åldersrelaterade sjukdomar vilket kan leda till att den sexuella aktiviteten minskar eller 

uteblir eftersom mannen inte längre förmår utföra sexuell aktivitet och därmed inte längre tar 

initiativet. I takt med stigande ålder minskar den sexuella aktiviteten men lusten minskar inte i 

samma hastighet, vilket är vanligast hos män. För kvinnor är det viktigaste att ha en fast 

förankrad relation, inte sexuell aktivitet och kvinnorna avslutar oftast den sexuella eran i 

yngre år än män. Anledningen till det är att kvinnorna oftast är yngre än sina män och det är 

vanligt att mannens sexualitet styr men även att kvinnorna överlever sina män och avstår från 

att söka ny partner (Skoog, 2010). 

I litteraturen framgår att ålder är av mindre betydelse för sexuella behov och önskningar men 

ålder påverkar kroppen och leder till att sexualfunktionen förändras. I en studie (Lindau, et al., 

2007) rapporterade hälften av alla deltagarna att de hade åtminstone ett besvärande problem 

medan en tredjedel rapporterade två besvärande problem, fördelningen är lika mellan män och 

kvinnor. Hos män är det vanligaste problemet erektil dysfunktion [ED] (Dehlin & Rundgren, 

2007; Laumann, Das & Waite, 2008; Nicolosi, et al., 2004; Rheaume & Mitty, 2008; Storm, 

2011; Trudel, Turgeon & Piché, 2010) vilket gör att mannen har svårt att få erektion och 

ejakulation. Åldern är den största riskfaktorn till ED och fördubblas per tioårsperiod (Dehlin 

& Rundgren, 2007). Åldern gör att mannen behöver mer fysisk stimulering av penis under 

längre tid än i yngre dar (Rheaume & Mitty, 2008; Skoog, 2010) för att nå erektion men även 

sjukdomar och läkemedel kan påverka. Med stigande ålder ökar risken för sjukdomar som 

påverkar blodkärlen såsom hypertoni, diabetes och högt kolesterol men även oro och 

depression kan leda till ED. Även läkemedel för att behandla dessa sjukdomar såsom 

diuretika, betablockerare och benzodiazepiner är vanliga orsaker till ED. Rökning och 

alkoholvanor påverkar också negativt (Rheaume & Mitty, 2008; Skoog, 2010). För män med 

ED finns det flera farmakologiska alternativ till hjälp (Skoog, 2010) oavsett vilken orsak som 

ligger bakom. 

Hos kvinnor är det vanligaste problemet torra och sköra slemhinnor relaterat till menopausen 

(Dehlin & Rundgren, 2007; Lindau, et al., 2007; Nicolosi, et al., 2004; Ratner, Erekson, 
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Minkin & Foran-Tuller, 2011; Rheaume & Mitty, 2008; Storm, 2011; Trudel, Turgeon & 

Piché, 2010). Torra och sköra slemhinnor gör att vaginans väggar blir tunnare och mindre 

elastiska (Skoog, 2010) vilket leder till att samlaget blir smärtsamt och kvinnan kan uppleva 

tveksamhet inför detta. För männen kan mindre lubrikation hos kvinnan vara en symbol för att 

hon är mindre upphetsad vilket kan påverka honom negativt. Det inte heller ovanligt att 

klitorisområdet är känsligare och har lättare för att bli irriterat vid kraftig beröring liksom att 

en del kvinnor kan uppleva smärtsamma uteruskontraktioner under orgasm. Många kvinnor 

undviker att ta upp dessa problem trots att problemen enkelt är avhjälpta eftersom det oftast 

handlar om brist på östrogen (Skoog, 2010). Hos kvinnor är det också vanligt med 

bäckenbottenproblem som kan ge både urin- och avföringsinkontinens (Ratner, et al., 2011) 

vilket gör att kvinnorna dels är rädda att drabbas av sjukdomar i urinblåsan men också rädsla 

för läckage under samlaget, vilket påverkar dem negativt. Brist på sexuell lust ökar med 

åldern framför allt hos kvinnor (Beckman, et al., 2008; Lindau, et al., 2007; Nicolosi, et al., 

2004) liksom ökade svårigheter att nå orgasm. Sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar, 

diabetes, depression och demens (Rheaume & Mitty, 2008) ökar också risken för sexuella 

problem liksom de läkemedel som är nödvändiga för att behandla dessa sjukdomar.  

Den mentala hälsan och relationen i förhållandet spelar stor roll för kvinnors sexuella lust 

(Laumann, et al., 2008; Ratner, et al., 2011) medan det för männen är den fysiska hälsan, inte 

den biologiska åldern, som har störst inverkan på den sexuella funktionen bortsett från ED. I 

studien av Storm (2011) framkommer att många äldre är medvetna om vikten av motion och 

kost för ett hälsosamt åldrande för att undvika sjukdomar och läkemedel. Deltagarna lyfter 

fram det positiva med åldrandet såsom att livet fortfarande utvecklas och att äldre människor 

inte alls enbart är ensamma, sjuka och vårdkrävande. Fördelar som mer tid för varandra, att 

kunna göra saker ihop när barnen klarar sig själva, bättre ekonomi och den stabila relationen 

inger trygghet. De uttrycker att många äldre har utvecklat en acceptans för varandras olikheter 

som gör att de kan bevara och utveckla relationen även om den ena partnern blir sjuk.  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Legitimerade sjuksköterskor är ålagda att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

samt att lindra lidande (International Council of Nurses [ICN], 2007). Fokus skall även ligga 

på omvårdnad av god kvalitet som tillgodoser patientens behov av trygghet i vården. Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2010) bygger en god omvårdnad på en värdegrund som 
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tillgodoser de äldres behov av respekt för det sårbara, värdighet, integritet och autonomi. 

Omvårdnaden skall inge den äldre en upplevelse av tillit, hopp och mening. Omvårdnaden 

skall utformas utifrån den enskilda människans behov och förutsättningar på ett tryggt och 

säkert sätt i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Att stödja och stärka den 

åldrande människan är viktiga delar i det hälsopromotiva arbetet i äldreomsorgen (SOU 

2008:51) och ska syfta till att ge den äldre möjligheter till ett gott åldrande och välbefinnande. 

Omvårdnaden ska utformas utifrån ett holistiskt synsätt där hela människans behov ska 

involveras vilket ställer stora krav på sjuksköterskan och därmed sjuksköterskeutbildningen.  

 

Sjuksköterskans förhållningssätt till äldres sexualitet 

Under senare år har det blivit allt mer legitimt att samtala om sexualitet. Trots att allt fler 

studier (Beckman, et al., 2008; Gott & Hinchliff, 2003a; Lindau, et al., 2007; Nicolosi, et al., 

2004; Rheaume & Mitty, 2008) visar att behovet av sexualitet och intimitet är ett livslångt 

behov finns fortfarande inställningen att äldre inte är sexuella. Andra studier (Price, 2009; 

Saunamäki, et al., 2009; Taylor & Gosney, 2011) visar att sjuksköterskorna är medvetna om 

vikten av sexualitet och intimitet för den fysiska och psykiska hälsan och för välbefinnandet i 

relationen men sjuksköterskorna saknar erfarenhet och kultur att samtala om dessa problem 

med de äldre. Studierna visar att sjuksköterskor anser att det är att gå för långt, det är för 

intimt men också att de inte tar sig tiden till dessa samtal. Genom att undvika att ta upp ämnet 

skonas både patient och sjuksköterska (Magnan, Reynolds & Galvin, 2005) eftersom 

sjuksköterskor tror att patienterna är för gamla och sjuka för att vara intresserade av sex. 

Dessutom ägnas allt för lite uppmärksamhet till äldres sexualitet (Rheaume & Mitty, 2008) i 

sjuksköterskeutbildningen och det ger sjuksköterskorna en bild av att det inte är en viktig del 

av arbetet. De äldre saknar kulturen att samtala om sexualitet (Gott & Hinchliff, 2003b; 

McAuliffe, Bauer & Nay, 2007), många äldre tror därför fortfarande att de inte ska ha 

sexuella behov och att de sexuella problemen tillhör ett normalt åldrande och därför inte är 

något att diskutera med hälso- och sjukvårdspersonal.  

I äldreomsorgen ska sjuksköterskan sträva efter att äldre män och kvinnor ska kunna uppleva 

meningsfullhet (SOU 2008:51) till exempel genom att skapa möjligheter till samhörighet och 

gemenskap för att stärka självkänslan. Det mänskliga behovet av sexualitet nämns inte 

specifikt i denna rapport vilket kan bidra till att sjuksköterskan inte blir medveten om vikten 

av att de äldres sexualitet inkluderas i omvårdnadssamtalet.  
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Sjuksköterskans möjligheter att samtala om sexualitet 

Trots att sjuksköterskor saknar utbildning i att samtala om sexuell hälsa med äldre utesluter 

det inte samtal eftersom det finns bra och utprovade modeller att använda. En modell som 

framhävs framför andra är PLISSIT (Rheaume & Mitty, 2008; Wallace, 2008) som används 

för att kartlägga äldres sexualitet. PLISSIT är en akronym för Permission, Limited 

Information, Specifik Suggestions och Intensive Therapy. Modellen består av flera förslag till 

samtalsöppningar och underlag till fortsatt samtal om sexualitet med äldre. Permission 

betyder tillåtande och innebär att sjuksköterskan ber om tillåtelse att samtala om sexualitet. I 

och med detta kan patienten uppleva en känsla av kontroll som kan minska upplevelsen av att 

det är ett tabubelagt område och att känslorna och tankarna han eller hon har är normala. 

Limited Information betyder begränsad information vilket innebär att sjuksköterskan ger de 

baskunskaperna i anatomi och fysiologi som är nödvändiga samt de naturliga 

åldersförändringarna som uppkommer. Genom dessa kunskaper förstår patienten att det inte 

är något onormalt och kan därigenom få en mer positiv syn på sin sexualitet. Informationen 

till patienten ska också innehålla samtal om sjukdomar och eventuella 

läkemedelsbiverkningar som kan påverka hans eller hennes sexuella förmåga. Specific 

Suggestions innebär att sjuksköterskan lämnar olika förslag som kan förbättra den sexuella 

hälsan. Den resterande delen i PLISSIT är tänkt till en sexolog eller likande specialistutbildad 

eftersom den ska leda till individanpassade råd vid sexuell dysfunktion (Rheaume & Mitty, 

2008; Wallace, 2008).  

Saunamäki et al. (2009) påtalar att sjuksköterskor som är lite äldre och framförallt de med 

vidareutbildning upplever en ökad trygghet att diskutera frågor kring sexualitet med de äldre 

och har en mer positiv syn på dessa samtal. Taylor och Gosney (2011) menar att 

sjuksköterskor diskret kan förhöra sig om sexuella problem och ta hänsyn till individens 

inställning till samtal då sexuell hälsa eller ohälsa påverkar den äldres välbefinnande och att 

sexualitet finns som sökord i sjuksköterskors dokumentation. Price (2009) menar att det inte 

finns några rätta vägar att ta upp ämnet, bara bättre sätt till förståelse och respekt och menar 

vidare att sjuksköterskorna måste gå till de egna attityderna och värderingarna vid samtal om 

den äldres sexuella hälsa.  

 



7 
 

Problemformulering 

De nya grupperna av äldre som framtiden för med sig kommer att ha en öppnare syn på 

sexualitet (Dehlin & Rundgren, 2007). Problem i sexlivet kommer därför vara en fråga som 

uppmärksammas allt mer och ökar kraven på sjuksköterskors förmåga att samtala om 

sexualitet. Kunskap saknas i hur den äldre uppfattar begreppet sexualitet samt hur äldre 

uppfattar frågor från sjuksköterskan gällande deras sexualitet. 

Syfte 

Syftet var att beskriva äldres uppfattning av begreppet sexualitet samt deras uppfattning av att 

sjuksköterskan i kommunal hemsjukvård inkluderar samtal om sexualitet i 

omvårdnadsarbetet.  

Metod 

Studien har en kvalitativ induktiv ansats (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006), det vill säga 

den ger beskrivande data där slutsatserna har analyserats fram. Målsättningen med en 

kvalitativ studie är att beskriva och fördjupa förståelsen för ett fenomen genom att hitta 

mönster och kännetecken i människors beskrivna upplevelser. Ett sätt att samla in data är 

genom intervju eftersom uttalade ord bäst beskriver människors upplevelser och uppfattningar 

och därmed ger insikt i tankar och känslor (Dalen, 2008; Willman, et al., 2006). 

Semistrukturerade intervjuer anses vara mest lämpliga då de bygger på en intervjuguide som 

täcker de viktigaste delarna av det som är av intresse för studien samt att det lämnas stort 

utrymme för informanten att besvara frågorna med egna ord.  

 

Urval och urvalsprocess 

Studien utfördes i en mellanstor stad i sydvästra Sverige. Inklusionskriterierna var att 

deltagarna skulle leva i parrelation, det vill säga vara gifta, sambo eller särbo. Minst en ur 

paret skulle vara inskriven i den kommunala hemsjukvården, vara över 65 år då Johansen 

(1999) beskriver att människans livcykel kan indelas i fyra åldrar och den fjärde åldern 

inträder vid 65 år. De skulle tala och förstå svenska samt uppfattas kognitivt friska. Orsaken 

till att de skulle förstå och tala svenska var beroende av kostnader för tolk samt svårigheterna 

att transkribera och översätta intervjumaterialet när kommunikationen går över 

språkgränserna. Verksamhetschefen tillfrågades via e-post om det fanns tillstånd att söka upp 
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informanter i verksamheten (Dalen, 2008). Verksamhetschefen tilldelades ett 

informationsbrev där dennes medgivande till att studien genomfördes i verksamheten 

efterfrågades skriftligt (bilaga 1). Sjuksköterskor i verksamheten informerades om studien och 

inklusionskriterierna samt uppmanades att skicka namn och telefonnummer på de som 

motsvarade inklusionskriterierna till författaren av denna studie.  Ett lämpligt antal deltagare 

ansåg utgöras av fyra till fem par. Förfrågningarna resulterade i nio par och utifrån listan 

gjordes ett första urval av åtta par med mål att få en åldersspridning. Detta resulterade i två 

par födda på 20-talet, tre par födda på 30-talet, samt tre par födda på 40-talet. Det äldsta paret 

födda tidigt 20-tal ingick inte i första urvalet då maximal variation redan erhållits. Ett 

inledandande telefonsamtal för att inhämta samtycke att delta i studien följdes upp med ett 

informationsbrev (bilaga 2). I brevet gavs förberedande information kring studien samt 

information att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avsluta deltagandet 

utan att ange några skäl. Alla informanter garanterades avidentifiering vid presentation. Vid 

det uppföljande telefonsamtalet tackade båda paren födda på 20-talet nej till deltagande på 

grund av dålig hälsa hos mannen, ett par födda på 30-respektive 40-talet tackade nej till att 

delta i studien på grund av bristande intresse, vilket resulterade i fyra par vilket upplevdes 

tillräckligt för att besvara syftet med studien. Den äldsta i studien var 83 år medan den yngsta 

var 58 år, vilket gav en ålderspridning på 25 år. 

  

Intervju som metod 

En intervju är inte ett vanligt samtal mellan två personer. Intervjun är uppbyggt på ett 

specifikt tema som framförallt intervjuaren har intresse av och där kunskap efterfrågas (Dalen, 

2008). Intervjun bygger på samspel och skall hålla en nivå där bägge parter upplever 

bekvämlighet eftersom det är ett asymmetriskt möte. Det är också viktigt att vara 

förutsättningslös och öppen för situationer som uppkommer. Intervjuaren är den som ställer 

frågorna samt inleder och avslutar samtalet, äger det inspelade materialet och tolkningen av 

det. Det är intervjuarens ansvar att skapa en god relation för att informanten ska känna sig 

avslappnad och kunna tala med lätthet och därmed är det klokt att inleda med informella 

samtal och övergå till mer centrala frågor. Ämnet snävas in allt mer för att i slutet av intervjun 

åter låta frågorna bli mindre knutna till ämnet. Intervjun avrundas med en förfrågan om 

informanten vill fråga eller lägga till något samt med en sammanfattning och ett tack för 

deltagandet. Under intervjun är det intervjuarens ansvar att lyssna engagerat, visa intresse och 

respekt för informantens berättelse. Pauser kan vara av stort värde eftersom det ger tid till 
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eftertanke. Informanten ska uppleva att det som berättas är av värde och det kan ske genom 

ögonkontakt, icke-verbal kommunikation men även genom den verbala kommunikationen 

(Dalen, 2008). Vid en semistrukturerad intervju är frågorna redan formulerade för att passa 

det valda ämnet, frågorna behöver inte ställas i samma ordning som i intervjuguiden, det 

viktiga är att informanten ges möjlighet att berätta med egna ord i sin egen takt. Uppföljande 

frågor ställs för att få fördjupad förståelse och därmed blir intervjuprocessen flexibel vilket 

anses lämpligt relaterat till syftet enligt Dalen (2008). För den kommande analysens skull är 

det även viktigt att notera viktiga iakttagelser av det icke-verbala språket, egna reflektioner 

och känslor eftersom de kan ge insikt i vad informanten verkligen menar. Därför är det bra, att 

utöver inspelningsinstrument, även vara utrustad med papper och penna. Om inte 

anteckningar görs under tiden är det viktigt att skriva ner dessa så fort som möjligt efter 

avslutad intervju. När två personer ur samma familj intervjuas separat kan det uppstå en orolig 

stämning efteråt, frågor kring vad den andre har sagt kan ligga i luften. För intervjuaren är det 

viktigt att anteckna de förnimmande känslorna direkt efter intervjun eftersom det kan påverka 

analysen och tolkningen av intervjumaterialet (Dalen, 2008). 

 

Genomförande av datainsamlingen 

Eftersom syftet var att beskriva enskilda individers uppfattningar har semistrukturerade 

intervjuer genomförts med utgångspunkt från en tematisk intervjuguide (bilaga 3). 

Intervjuguidens syfte var att säkerställa att alla intervjuer genomfördes på samma sätt och 

utifrån samma frågor (Dalen, 2008).  

Intervjuerna genomfördes i informanternas hem, avskildhet erbjöds för att kunna tala fritt. 

Dock var det ett par som ansåg att avskildhet inte var önskvärt och därför genomfördes 

intervjun med båda parter tillsammans.  

Vid intervjutillfället repeterades syftet med studien, förfrågan om samtycke samt att det var 

frivilligt att delta. Informanten informerades att samtalet skulle spelas in och fick ge sin 

tillåtelse till detta, inte någon motsatte sig. Innan intervjun påbörjades fördes informella 

samtal i syfte att skapa bekantskap och avslappning. Intervjuerna varade mellan 20 och 45 

minuter (median =35), intervjun som utfördes där båda parterna intervjuades gemensamt tog 

70 minuter. Intervjuerna transkriberades ordagrant, alla personuppgifter utom kön och ålder 

samt sådana uppgifter som skulle röja informantens identitet undanröjdes. 
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Analys av data 

Enligt Hällgren Graneheim och Lundman (2008) är kvalitativ innehållsanalys en lämplig 

metod att använda när en stor mängd text ska tolkas och därför valdes denna metod. 

Databearbetningen inleddes med ordagrann transkribering av intervjuerna, följt av en analys 

med induktiv ansats. Det innebar att analys av texten skedde förutsättningslöst. 

Analyseringsarbetet startade med upprepad genomläsning av intervjumaterialetför att få en 

helhetsbild av materialet. Därefter identifierades meningsenheter, som är en meningsbärande 

del av texten. Detta fortskred tills hela texten var analyserad och det som inte svarade mot 

studiens syfte togs bort. Därefter fortsatte arbetet med att kondensera meningsenheterna vilket 

innebar att korta ner meningsenheterna utan att tappa det centrala innehållet. De kondenserade 

texterna förseddes med koder, det vill säga en etikett som motsvarade innehållet. Koderna 

sorterades och de som liknade varandra sammanfördes. Koderna lästes tills innehållet 

framgick tydligt och abstraherades till subkategorier. Subkategorierna som motsvarade 

varandra i innehåll sammanfördes till en kategori och svarade mot syftet. All data som 

motsvarar studiens syfte skall passa i subkategori och får inte falla mellan eller passa i mer än 

en kategori, se exempel i tabell 1 (Hällgren Graneheim och Lundman, 2008). För att inte 

tappa innehållets helhet var det nödvändigt att återgå återkommande gånger till intervjutexten 

och de kompletterade anteckningarna så inget tolkats felaktigt.  

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Det är bra att 

någon frågar 

men det ska tas 

upp på ett 

respektfullt sätt 

och vara 

motiverat.  

Bra att bli 

tillfrågad men 

det ska vara 

motiverat och 

med respekt 

Sjuksköterskan 

ska fråga 

Sjuksköterskans 

ansvarsområde 

En del av 

omvårdnadsansvaret 

Jag tror att man 

tappar liksom 

lusten med 

åldern, då är det 

skönare att ha 

någon att krama 

och vara nära, 

det betyder mer. 

Med åldern 

tappar man 

lusten, att 

krama och 

vara nära 

betyder mer 

Förändrade 

uttrycksformer 

Faktorer och 

påverkan 

 

Förändrad sexualitet 
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Enligt Hällgren Graneheim och Lundman (2008) uppstår ny kunskap i kvalitativa studier 

genom tolkningar av materialet. Tolkningen har betydelse av förförståelsen och erfarenheten 

hos den som genomför studien. Det innebär att förförståelsen påverkar tolkningen av det som 

sagts och menats (Dalen, 2008). Genom att vara medveten om den egna förförståelsens 

inverkan på tolkningen ges en möjlighet till ödmjukhet i hanteringen av intervjumaterialet 

(Dalen, 2008). För att uppnå trovärdighet och ett tillförlitligt resultat bör forskaren noga följa 

analysprocessen under hela forskningen och ett giltigt resultat nås när databearbetningen 

granskats av personer som är kunniga i forskning (Hällgren Graneheim & Lundman, 2008). I 

föreliggande studie har tidigare forskning i ämnet inhämtats för att få en uppdaterad 

kunskapsbank att utgå från och för att formulera en forskningsfråga. All kunskap som 

framkommit under föreliggande studie har därför diskuterats med handledare. Handledaren 

har agerat som stöd, bidragit med reflektioner och varit vägledande genom hela 

forskningsprocessen. För att underlätta bedömningen av tillförlitligheten har målet varit att så 

noggrant som möjligt beskriva omständigheterna för studien, utvalskriterier, urval, antal 

deltagare, datainsamling, analys samt ge det tolkande resultatet förstärkning med citat hämtat 

ur det transkriberade materialet. 

 

Forskningsetiskt övervägande 

All forskning som involverar människor är styrd av lag om ändring av etikprövningslagen 

(SFS 208:192) samt av Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2008). 

Genom dessa har etiska riktlinjer fastställts som syftar till att forskningsdeltagares liv, hälsa, 

värdighet och integritet skall skyddas. Forskningsdeltagare har rätt till självbestämmande och 

konfidentiell behandling. Kvalitativa forskningsmetoder är mer intima eftersom informant och 

forskare möts ansikte mot ansikte och kan involvera mer personliga och privata delar hos en 

individ. Krav på rätten att bli informerad och på att samtycke krävs samt att hanteringen sker 

konfidentiellt är reglerat i lag (SFS:2008:192) men syftar inte till sådan forskning som sker på 

högskolenivå, istället har Vetenskapsrådets (2002) krav beaktats. Det första av dessa krav är 

kravet på information. Det har tillmötesgåtts då verksamhetschef erhöll skriftlig förfrågan 

(bilaga1) samt att informanter först fick information via telefon, därefter via brev (bilaga 2) 

och sedan en muntlig repetition före intervjun. Det andra kravet, krav på samtycke har också 

fullgjorts då verksamhetschef samtycke efterfrågats samt genom alla informanter delgivits att 
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deltagandet är frivilligt och att de utan att ange skäl kan utgå ur studien, och slutligen, 

samtycke till deltagande har bekräftats genom namnteckning. Kravet på konfidentialitet, krav 

nummer tre, har uppfyllts eftersom all information som kan röja informanternas identitet 

undanröjts i den slutliga uppsatsen, det som framgår är kön och ålder vid citat eftersom det 

kan vara av värde för resultatet. Det fjärde kravet, krav på nyttjanderätt, betyder att, för denna 

studie insamlad information inte kommer att användas i kommersiellt bruk eller i andra icke-

vetenskapliga sammanhang. Dock gavs information att verksamhet och verksamhetschef 

skulle delges materialet samt att det kommer att finnas tillgängligt på databaser på internet.  

Att samtala om sexualitet kan upplevas som intrång i det privata livet men samtidigt är 

kunskap om äldres upplevelser av att sjuksköterskan lyfter sexualiteten i omvårdnadssamtalet 

angeläget. Utgångspunkten för denna studie har varit att ta hänsyn till sakens känsliga natur 

och nyttan med potentiella nya kunskaper. Informanterna erbjöds uppföljande samtal för att 

minimera risken för negativa konsekvenser efter intervjun samt möjlighet att ta del av 

resultatet. 

Resultat 

I resultatet framkommer att äldre anser att sexualitet är ett livslångt behov av fysiskt sex, 

likställt med samlag men även att sexualiteten med tiden förändras och får ny innebörd. 

Resultatet visar också att uppfattningen av att sjuksköterskan i äldreomsorgen inkluderar 

samtal om sexualitet är positiv om den äldre har förtroende för sjuksköterskan och dennes 

kompetens i ämnet. Efter analys och databearbetning av intervjumaterialet framkom ett 

resultat i form av fem kategorier och 11 subkategorier, se tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning av kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Ett livslångt behov Naturlig medfödd reaktion 

Naturligt medfött behov 

Tillfredsställelse 

Behov av gemenskap 

Genetiskt olika behov 

Tabubelagt samtalsämne Pinsamt samtalsämne 

Faktorer och påverkan Förändrad sexualitet 

En del av 

omvårdnadsansvaret 

Den sexuella hälsan påverkar hela människan 

Skapa trygghet 

Ska ingå i sjuksköterske-

utbildningen 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Kunskap för att våga fråga 
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Ett livslångt behov 

Denna kategori handlar om informanternas uppfattning om begreppet sexualitet. Innebörden i 

begreppet baseras på synen på sexualitet under uppväxttiden och hur sexualiteten förändrats i 

takt med åldern.  

Informanterna menade att det sexuella behovet var ett livslångt behov men att beteendet och 

uttrycken för det förändrades i takt med åldrandet. För flera av informanterna betydde 

begreppet sexualitet fysiskt sex genom samlag men ville inte likställa samlag med kärlek. De 

menade att det var två olika saker, man kunde ligga med någon utan att bry sig om personen 

och menade då att det var en fysisk sexualitet, ett behov som behövde tillfredsställas genom 

en akt eller i en handling i syfte att skapa ett barn eller för att känna gemenskap, tillfällig eller 

varaktigt. Merparten av de manliga informanterna var övertygade om att män och kvinnors 

sexualitet tedde sig lika, de menade att det var ett inre maskineri som sattes igång när 

förutsättningarna var de rätta samt att det innebar att båda ville ha samlag och utlösning 

medan det för kvinnorna istället innebar att de värderade ömhet, värme och kärlek mer än 

samlag och var oftast en viktig del för att samlaget skulle ske. Informanterna menade, oavsett 

könstillhörighet, att sexualitet också innebar att vara omtyckt och älskad, kunna känna 

gemenskap och tillfredsställelse samt närhet, värme och beröring. Dessa känslor hade blivit 

allt tydligare och viktigare med åren i takt med att förmågan och lust till samlag minskat. 

Kärleken, värmen och närheten till varandra upplevdes också som grunden till en god 

samvaro, det som gjorde att det fanns ork och lust att hjälpa varandra när sjukdomar kom in i 

bilden och funktioner försvann.  

Jag har inget behov av sex, jag har inget behov av det, den värme och kärlek vi känner mellan 

varandra är mer värd än sex (kvinna 79 år). 

Saknades kärleken, värmen och närheten till varandra påverkade det förhållandet negativ och 

gjorde att personerna upplevde ett lägre välbefinnande. En kvinna hade blivit sexuellt 

utnyttjad som ung och hade därför svårt uppleva sexualitet som annat än det fysiska samlaget 

vilket präglat hennes sexualitet genom åren. 

 

Tabubelagt samtalsområde 

Alla informanter menade att de aldrig diskuterat sexualitet eller samlivsproblem med någon 

förut, det var sådant man inte pratade om, sexualitet var inget samtalsämne i grundskolan, de 
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menade att de inte ens pratade om sexuella behov och upplevelser med sin partner i yngre år. 

Inte någon av informanterna hade pratat med varken läkare eller sjuksköterskor om sexualitet 

eller samlivsproblem. De menade också att då det antas att äldre personer inte har sex eller 

sexuella behov eller om de tappat förmågan eller hade andra problem så var de problemen 

naturliga i takt med åldrandet och inget att söka hjälp för. Eftersom de var uppfostrade i andan 

att sexualitet inte var något att samtala om blev det otänkbart att själv föra det på tal, uppstod 

bekymmer så behöll dem det för sig själv. Flera av informanterna hade diabetes men visste 

inte att diabetes kunde påverka deras förmåga att få erektion eller orgasm och menade att 

diabetessköterskan kunde ha informerat dem att det var vanliga följder av diabetes samt att 

det fanns hjälp att få om de så önskade. De kvinnliga informanterna berättade att deras 

gynekologer aldrig frågat om deras samliv och eftersom kvinnorna inte hade kulturen att själv 

föra det på tal uteblev samtalet under det årliga besöket. Informanterna menade att de som är 

yngre idag har en annan inställning till sexualitet och behovet av att utöva det och att det 

därmed blir ett mindre tabubelagt område. 

Många äldre tycker nog inte att man ska hålla på med sånt när man är gammal och då blir 

det inte att man frågar eller ber om hjälp, har man problem får man leva med det, inte skulle 

jag be om hjälp (man 83 år). 

 

Förändrad sexualitet 

Alla informanterna menade att stigande ålder och sjukdomar hade påverkan på de sexuella 

uttrycksformerna och för tre av fyra par hade sexualiteten förändrats. De flesta menade att 

bristande förmåga orsakad av sjukdomar, bristande ork, mediciner och alkohol var bidragande 

orsaker som gjorde att sexualiteten fick andra uttrycksformer. En informant menade att det 

inte var på grund av att han var mätt som gjorde att han avstod från sex, det var hans 

oförmåga, hade han kunnat så hade han gärna fortsatt ha samlag. En annan informant menade 

att det blev bådas problem när en fick bekymmer, men oftast var det kvinnorna som upplevde 

nedstämdhet på grund av männens oförmåga, inte för att samlaget uteblev utan för att mannen 

mådde dåligt av att inte kunna. Oförmågan ledde så småningom till bristande lust, det var ju 

ingen mening att försöka när man ändå inte kunde. Detta gjorde att sexualiteten behövde få ny 

innebörd såsom kramar och närhet. För flera av informanterna blev sexualitet likställt med 

kärleksuttryck i form av närhet, värme, kroppsberöring och ett gott samtalsklimat. 
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 Vår ömhet och kärlek, hålla om varandra och krama varann och kela med varandra det 

betyder lika mycket som ett riktigt samlag (kvinna, 73 år). 

Den informant som blivit sexuellt utnyttjad som ung upplevde det skönt att mannen inte 

längre kunde få erektion och därmed mist sin förmåga till samlag. Genom att de inte hade 

förmågan till samlag men inte heller lyckats hitta nya uttryckssätt, upplevde de inte att de 

längre var sexuella. Deras äktenskap fick en annan tyngdpunkt som inte heller motsvarade 

hennes krav. De hade täta konflikter och det påverkade hennes vardag negativt. Hon upplevde 

ofta att hon inte mådde bra, vilket gav bristande aptit och konsekvenser eftersom var 

diabetiker och hade sår. 

 

En del av omvårdnadsansvaret 

Alla informanter var positiva till att sjuksköterskan tog initiativet till att samtala om sexualitet 

och samliv av flera olika anledningar. En av kvinnorna uttryckte att hon ville samtala med 

sjuksköterskan för att hon och hennes man ibland var ovänner och det påverkade henne 

mycket, hon hade uppskattat om sjuksköterskan frågade för då gavs hon chansen att berätta 

hur hon mådde och varför men att hon aldrig själv skulle ta initiativet.  

Det jag skulle vilja berätta för dig är att vi är ofta ovänner och det påverkar mig och gör mig 

ledsen och ger mig dåligt självförtroende. Det är skönt att få säga vad man känner (kvinna 69 

år). 

En annan kvinna upplevde att hon mådde dåligt för att hennes man inte kunde genomföra ett 

samlag trots att han hade en vilja till det. Hon kände sig nedstämd och orolig och hade 

uppskattat mycket att få prata med en sjuksköterska som hon hade förtroende för eftersom 

hon inte visste vem hon annars kunde vända sig till. Alla informanterna berättade att de själva 

aldrig skulle ta initiativet att samtala om sexualitet eller samliv men om sjuksköterskan tog 

initiativet betydde det att det var ett okej samtalsämne, att sjuksköterskan var beredd att lyssna 

och hjälpa och var beredd att samtala om sexualitet och samlevnad. Dock var det tvunget att 

personkemin stämde, att den äldre kunde känna förtroende och trygghet med sjuksköterskan 

vilket då kräver ett flertal möten och en öppen och ärlig relation.  

Vi känner sån trygghet med hans sjuksköterska, hon har sån empati och vi kan prata och 

skoja med henne om allt på ett gott sätt (kvinna 75 år). 
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Alla informanterna menade att sjuksköterskan är den som kommer patienten närmast, mycket 

närmare än andra personalkategorier och samtidigt har kompetens nog att kunna bemöta och 

besvara det som kommer fram i samtalet. Ingen av informanterna upplevde att de skulle prata 

med någon som de inte hade det kunskapsmässiga förtroende för. Flertalet av informanterna 

menade också att sexualitet och samliv påverkade deras välmående och att det var viktigt att 

sjuksköterskan fick den informationen eftersom det kunde påverka omvårdnadsinsatserna. 

Dock menade alla att det skulle vara motiverat att fråga. En kvinna berättade att, när hon 

sökte hjälp hos en läkare för att hon hade bekymmer med ögonen då hade han frågat henne 

om hon hade sex ofta, det var en omotiverad fråga och hon kände sig djupt kränkt. 

Sjuksköterskan ska därför ha respekt för det privata ämnet och frågan ska vara väl motiverad. 

Ett par informanter menade att om sjuksköterskan gav en liten hint genom ett blad eller 

mindre skrift där det framgår att sexualitet och samliv ingår i sjuksköterskans ansvarsområde 

kunde det bidra till att de kunde samla sig och bestämma sig för vad de ville ta upp. En 

informant menade att det fanns saker han hellre diskuterade med sjuksköterskan först, innan 

han diskuterade sina problem med frun och menade att även om de var gifta betydde det inte 

att man kunde prata med sin partner om allt. Genom vetskapen att det var ett samtalsämne 

som sjuksköterskan var trygg med blev det inte påträngande när sjuksköterskan frågade, 

sjuksköterskan frågade i syfte att hjälpa och det blev valfritt att svara. Var behovet aktuellt 

kunde frågan öppna en vattenkran, var det inte aktuellt kunde frågan få bli hängande och 

kanske leda till ett samtal senare, det var viktigare att frågan ställdes för då gavs möjligheten 

till samtal om det fanns behov. En informant uttryckte det så här: 

Idag är det ingen som frågar, jag får inte ens chansen att grunna på om jag vill fråga något, 

det blir bara ett streck (man 58 år). 

Han menade att även om han inte hade lust att prata just då så kunde tanken väckas och han 

kunde få möjlighet att återkomma. Ett par upplevde att de inte hade behov av att samtala med 

sjuksköterskan eftersom de inte upplevde att de hade några problem, de var nöjda i sin 

relation men upplevde ändå att det samtidigt var väldigt skönt att få berätta det. De menade att 

när sjuksköterskan fick vetskap om deras relation kunde det ändå finnas något att få hjälp 

med.  En kvinna menade att hon och hennes man smekte varandra men att hennes slemhinnor 

i underlivet var för torra för att hon skulle kunna uppleva smekningarna positiva. Hon hade 

gärna berättat detta för sjuksköterskan och eventuellt kunnat få hjälp även om hon var 

egentligen var nöjd med hur de hade det. En annan informant menade att det var viktigt att 

lyfta fram den fina sidan av sexualiteten som ett livslångt och mänskligt behov. Han menade 
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att många gånger syns den negativa sidan av sexualiteten i medierna, för honom var det 

viktigt att prata om de behov eller problem som fanns i syfte öka sjuksköterskans kunskaper 

för att kunna hjälpa andra. 

 

Ska ingå i sjuksköterskeutbildningen 

Alla informanterna uppgav att sjuksköterskan skulle inneha kunskaper i ämnet och vara 

beredd på att bemöta det de delgavs. En informant menade att eftersom utvecklingen med 

sexuella hjälpmedel och läkemedel kommit så långt skulle även sjuksköterskan vara 

uppdaterad. Han menade vidare att det egentligen inte bara var sjuksköterskan som skulle 

vara uppdaterad utan hela sjukvården och ansåg att det var dags att sjukvården hade rejält på 

fötterna och var redo att börja diskutera dessa frågor, inte bara leverera läkemedel och 

hjälpmedel. Informanten menade att sjukvården under lång tid fjärmat sig från den här typen 

av frågeställningar och ansåg att det var dags för både sjukvård och utbildande organ att göra 

sig redo att hoppa på tåget eftersom kommande generationer kommer att kräva det.  

Om inte sjuksköterskan har kunskap nog i ämnet skall ämnet inte heller tas upp, det upplevdes 

bland informanterna gälla även andra områden som nutrition, smärta, sömn och elimination 

men sexualitet var särskrivet på grund av intimiteten. Sjuksköterskan är den med mest 

kompetens som kommer personen närmast och alla informanterna hyste en förhoppning att 

hon även har kunskaper i ämnet, de uttryckligen önskade att det ska ingå i 

sjuksköterskeutbildningen och gör det inte det så ska det ingå i någon vidareutbildning, det är 

ett viktigt ämne för informanterna för om inte sjuksköterskan har kompentens så kommer inte 

ämnet upp. Om sexualitet och samliv är en del av utbildningen kommer sjuksköterskorna ha 

kunskap i att det är ett privat ämne, att det kräver takt och ton för att komma vidare och för att 

kunna bemöta det som framkommer. En informant uttryckte det så här:  

Jag vill själv inte börja ett sådant samtal eftersom jag inte vet att hon har kunskap nog, visste 

jag hon hade det skulle jag våga fråga men det skulle vara svårt (man 76 år). 

Flera informanter uttryckte att det för kvinnor kan det vara svårare att samtala med en manlig 

sjuksköterska medan det för männen kan var svårare att prata med en sjuksköterska av samma 

kön och menade att det var värdefullt att det framkom i utbildningen. En manlig informant 

med diabetes menade att sjuksköterskor behöver utbildning i att våga fråga och sa så här:  
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Lär sjuksköterskor att ni kommer att möta patienter med sjukdomar som påverkar deras 

sexualitet, så var inte rädda för att fråga, säg till när ni börjar märka något av det vi pratat 

om så ska vi nog kunna lösa problemet (man 76 år). 

Det ställer fokus på sjuksköterskans utbildning och kompetens, att var taktfull och ge hintar 

att det är ett okej samtalsämne som är viktiga omvårdnadsmässigt. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva äldres uppfattning av begreppet sexualitet samt 

uppfattningen av att sjuksköterskan i kommunal hemsjukvård inkluderar samtal om sexualitet 

i omvårdnadsarbetet.  

För att kunna samtala om sexualitet var det viktigt att få klarhet i vad begreppet sexualitet 

innebär för den äldre, därför inleddes intervjun med frågor kring begreppet. Det blev tydligt 

att de flesta deltagarna jämställde sexualitet med fysiskt sex i form av samlag även om det 

förekom genusskillnader. För kvinnorna var det viktigt att uppleva ömhet, värme och kärlek 

för att det fysiska samlaget skulle genomföras. För många av männen var det däremot 

stundens ingivelse, när lusten fanns och tillfälle gavs som resulterade i samlag.  

Sexualiteten hade förändrats med åren men hade inte blivit mindre viktig. Det var fortfarande 

ett livslångt behov trots att den fått ny innebörd. För den äldre kom den nya innebörden av 

sexualiteten att betyda ömhet, kroppskontakt, att värna om varandras intresse, närhet, att vara 

omtyckt och älskad samt kunna känna gemenskap hos båda könen. Liknande resultat 

framkommer i litteraturen (Gott & Hinchliff, 2003a; Rheaume & Mitty, 2008; Storm, 2011) 

där deltagarna i studierna beskrev att behovet av sexualitet och samlevnad var något som 

aldrig blev inaktuellet oavsett ålder och kön, sexualiteten fick bara en ny innebörd.  

I förekommande studie deltog ett par som inte ansåg sig vara sexuella eller hade sexuella 

behov eftersom de inte hade samlag. De hade inte lyckats att komma varandra nära under 

äktenskapet, därmed inte utvecklat den känslomässiga intimiteten. Frånvaron av samlag 

bidrog till att de hade svårare att mötas på det privata planet sedan de blivit äldre, de drog inte 

alltid jämt och bråkade en del vilket bidrog till sämre hälsostatus. Det framkommer i 
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litteraturen (Rheaume & Mitty, 2008; Trudel, Villeneuve, Préville, Boyer & Fréchette, 2010) 

att behovet av intimitet och en god relation ökar med åldern, liksom känslan av att var älskad 

och att dela värderingar. Uppfylls inte dessa kriterier finns risk för osäkerhet, ångest och 

depression. Kvinnan i förekommande studie var ofta ledsen eftersom hon inte mådde bra i 

relationen, när hon inte mådde bra tappade hon aptiten och eftersom hon var diabetiker och 

hade sår påverkades hennes hälsotillstånd mer negativt. Hon önskade ha möjligheten att 

samtala med någon om sin situation och hade därför välkomnat möjligheten att kunna prata 

med sin sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården. Hon skulle aldrig själv inlett 

samtalet även om hon visste att sjuksköterskan kunde bemöta henne.  

Att sjuksköterskan tog initiativet till dessa samtal var återkommande önskemål från samtliga 

deltagare i studien. Ingen av deltagarna i förekommande studie hade samlag, de flesta hade 

funnit andra former som var likvärdiga men upplevde ändå behov av att få tala om sin 

situation i relationen. För två kvinnor var männens oförmåga till samlag anledning till 

nedstämdhet även om paren gemensamt beslutat att avsluta det fysiska samlivet. Känslan 

fanns ändå kvar inom dem och de välkomnade möjligheten att få samtala om sina känslor. Det 

blev tydligt att de äldre upplevde det viktigt att få möjlighet till samtal om vad det innebär att 

åldras, en kunskap som även går att hitta i litteraturen (Storm, 2011; Trudel, Turgeon & Piché, 

2010). I dessa studier kopplades åldrandet ofta samman med sjukdom, ohälsa och 

funktionsbortfall. Därför blev det viktigt att sjuksköterskan informerade och lyfte fram andra 

aspekter kring åldrandet såsom frågor kring relationer, samlevnad och anhörigskap. 

I förekommande studie var det inte någon som tidigare under sina liv samtalat om sex- och 

samlivsfrågor. Flera av deltagarna hade diabetes och besökte regelbundet sin 

diabetessköterska men hade aldrig haft samtal om hur sjukdomen kunde påverka deras 

sexualitet. Alla kvinnliga deltagare hade regelbundet besökt sina gynekologer men inte någon 

av gynekologerna hade initierat frågor om sexualitet eller samliv. I studien av Politi, Clark, 

Armstrong, McGarry och Sciamanna (2009) visar dock resultatet att deltagarna ansåg att en 

gynekolog hade större och bättre anledning att veta mer om personens sexuella hälsa och 

därmed större access till samtalet.  

För de allra flesta äldre tillhörde dessa frågor ett tabubelagt samtalsämne vilket gjorde det 

mycket svårare för dem att själv vara initiativtagaren. I förekommande studie blev det tydligt 

att de äldre ansåg att sjuksköterskan var den professionaliteten som kom patienten närmast 

och hade ansvaret att inleda samtalet. Det framkommer även i ett flertal studier (Gott & 
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Hinchliff, 2003a, 2003b; Hirayama & Walker, 2011; Magnan, et al., 2005; Politi, et al., 2009; 

Skultety, 2007; Taylor & Gosney, 2011) att sjuksköterskan ska vara initiativtagaren. De äldre 

upplevde inte att det var ett betydelsefullt samtalsämne och blev därför inte själv 

initiativtagaren. I studien av Smith, Mulhall, Deveci, Monaghan och Reid (2007) 

framkommer att det saknas metoder för läkarna att screena och diskutera sexualitet med 

patienter. Resultatet i den studien påtalar vikten av att hitta de patienter som har sexuella 

problem då det blivit en kraftigt ökande grupp. 

Trots att alla deltagarna i förekommande studie önskade få möjligheten att samtala med 

sjuksköterskan skulle initiativet ändå vara välmotiverat och frågan skulle ställas med 

diskretion, takt och ton. Det krävdes en etablerad kontakt samt en personkemi som stämde 

eftersom sexualitet inte var ett samtalsämne som lättvindigt diskuterades. Flera deltagare 

menade att om sjuksköterskan gav en vink om varför samtal om sexualitet och samliv var en 

del i sjuksköterskans totala omvårdnad, då kunde de förstå syftet och därmed förbereda sig 

och fundera på frågor de ville ta upp. Denna vink kunde bestå av en liten broschyr eller något 

annat skriftligt underlag. Detta styrks av Politi et al. (2009) där det framkommer att formulär 

kan vara ett bra sätt att förbereda ett samtal. I samband med att formuläret överlämnas skall 

det även ges en förklaring till varför samtal kring sexualitet och samliv är viktigt. Detta skiljer 

sig ifrån Rheaume och Mitty (2008) som föreslår PLISSIT modellen men belyser inte vikten 

av att det måste framgå varför dessa samtal är viktiga innan tillåtelsen ges. Anledning till det 

kan vara att Rheaume och Mitty (2008) hade som mål med studien att resultatet skulle bidra 

till ett redskap åt sjuksköterskan medan Politi et al. (2009) hade som syfte att beskriva 

upplevelsen av att kommunicera kring sexuell hälsa med vårdgivaren. Flera deltagare i 

förekommande studie påtalade vikten av att frågan kom upp, fanns det inget behov kunde de 

alltid tacka nej och det var mer positivt än om frågan aldrig ställdes.  

Det blev tydligt i förekommande studie att förtroendet och tryggheten med sjuksköterskan 

spelade stor roll. Deltagarna menade att det krävdes en öppen och ärlig relation och ett flertal 

möten för ett givande samtal. Det har även McAuliffe et al. (2007) kommit framtill i sin 

studie men menar även att ostördhet och användandet av öppna frågor är strategier som 

underlättar samtalen. För många kvinnor, men även för männen i förekommande studie hade 

könet på sjuksköterskan stor betydelse precis som sjuksköterskans kunskaper i ämnet var 

viktiga, kunde sjuksköterskan inte bemöta det som framkom skulle han/hon inte heller vara 

initiativtagaren. Dessutom var det inte bara sjuksköterskan som skulle inneha dessa 

kunskaper, ett par deltagare menade att det var viktigt att hela sjukvården gjorde sig beredd att 
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börja diskutera sexualitet och samlivsproblem. De menade att sjukvården länge har bortsett 

från hur sexualitet och samliv påverkar människornas hälsa samt att det var dags att börja ta 

ansvar för dessa frågor.  

Flera deltagare menade vidare att sexualitet och samliv behöver ingå i 

sjuksköterskeutbildningen och finns det ingen möjlighet till detta ska ämnet ingå i de 

vidareutbildningar som sjuksköterskor kunde tänkas behöva för att arbeta med äldre. Skultety 

(2007) menar att med kunskap inser sjuksköterskan att samtalen inte kommer att handla om 

sexuella detaljer utan mer om att den äldre får möjlighet att prata om sina upplevelser och 

önskningar i den relation de lever i vilket även framkom in föreliggande studie.   

 

Metoddiskussion 

Willman et al. (2006) och Dalen (2008) beskriver att intervju är en lämplig metod att använda 

vid forskning som berör kunskap om upplevelser och fenomen. En semistrukturerad intervju 

ansågs mest lämplig då den byggs på en intervjuguide som täcker de viktigaste delarna av det 

som efterforskas samt lämnar stort utrymme för informanten att besvara frågorna med egna 

ord. Dock innebär det alltid en risk att intervjuaren styr över resultatet (Dalen, 2008) genom 

att rikta frågorna mot den förförståelse och befintlig kunskap som redan existerar och därmed 

kan trovärdigheten minska, vilket även måste anses som en risk med denna studie.  

Eftersom studien berörde ett känsligt och för många tabubelagt ämne lades vikt vid noggrann 

information om studiens syfte samt att det var frivilligt att delta. Alla informanter upplevdes 

vara engagerade vilket gjorde det möjligt att anta att det insamlade materialet baserades på 

deras uppriktiga åsikter. Inte någon informant upplevde att frågorna var svåra att svara på, 

dock krävdes i vissa fall lite betänketid, vilket gavs. Alla informanterna erbjöds uppföljande 

samtal utanför studien efter genomförd intervju men inte någon ansåg det nödvändigt och har 

inte heller återkommit. Intervjuerna genomfördes i informanternas hem där, tre av fyra par 

valde att intervjuas enskilt. För informanten var det en fördel att intervjun skedde på en plats 

där de kände trygghet (Dalen, 2008) och kunde tala enskilt. Nackdel med gemensam intervju 

var den ökade risken att en av informanterna tog över och att båda inte fick komma till tals, 

vilket också blev synligt i utskriften. Intervjuerna utfördes ostört då informanten själv valt 

tidpunkt samt valt angränsade rum med stängd dörr. Dessa tillvägagångssätt får anses uppfylla 

de forskningsetiska kraven (SFS 2008:192; WMA, 2008). 
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I kvalitativ forskning blir urvalet en viktig del (Hällgren Graneheim & Lundman, 2008) 

eftersom det belyser människors upplevelser. Åldern kan ha betydelse för erfarenheter och 

uppfattningar och genom att ställa dessa mot varandra ges en större spridning. En begränsning 

i föreliggande studie är bortfallet, av de åtta par som valdes ut i det första urvalet med 

utgångspunkt i att få åldersspridning, återstod fyra par, vilket motsvarar minimiantalet för 

föreliggande uppsats. Dock är det inte säkert att bortfallet påverkade resultatet eftersom 

åldersspridningen uppgick till 25 år. Den äldsta i studien var 83 år medan den yngsta var 58 

år. Föreliggande studie genomfördes på äldre par med hemsjukvård, vilket kräver att de ska 

uppfylla vissa kriterier och därmed kan antas ha större omvårdnads behov. Kanske hade 

resultatet därför blivit annorlunda om studien genomförts på äldre par utan hemsjukvård.  

Enligt Hällgren Graneheim och Lundman (2008) kan kvalitativ innehålls analys anses som 

lämplig metod att använda när en stor mängd data skall tolkas. Innehållsanalysens styrka är att 

den är relativt okomplicerad att genomföra, den kan anpassas efter datamaterialet och 

forskarens erfarenhet och kunskaper, vilket anses vara en fördel då forskaren i denna studie är 

relativt oerfaren och har arbetat ensam med en begränsad tidsram. Eftersom denna studie har 

utförts av endast en person kan det innebära ytterligare en svaghet då tolkningsprocessen kan 

bli ensidigare, att dela tolkningsprocessen med ytterligare deltagare kan leda till annat resultat 

(Dalen, 2008). Dock har resultatet av föreliggande studie fortlöpande diskuterats med 

handledare vilket anses vara en styrka. Likaså kan det innebära både styrka och svaghet att 

vara ensam intervjuare. Fördelen är att alla frågorna ställs på samma sätt enligt intervjuguiden 

samt att forskaren har insikt i kontexten och informanternas icke-verbala språk. Nackdelen är 

den ökade tidsåtgången det kräver att genomföra alla intervjuerna. Trots det har det funnits en 

strävan att arbetet med denna studie skall uppnå ett resultat som är trovärdigt genom att 

beskriva och följa de etiska och metodologiska riktlinjerna noggrant.  

Personlig anknytning till forskningsområdet kan vara en nackdel, egen involvering och 

känslomässigt engagemang kan påverka informanten och tolkningarna av materialet (Dalen, 

2008), den egna förförståelsen skall sättas åt sidan för att hitta essensen i fenomenet som 

studeras, men är det helt möjligt? Det är viktigt att vara medveten om den egna inverkan på 

tolkningen. Förhållandet mellan närhet och distans kan verka svårt i vissa situationer. Under 

intervjun kan känslor väckas som kan vara svåra att hantera och detta kan bidra till oro hos 

intervjuaren. Inget av det som framkom under intervjuerna var svåra att hantera för 

intervjuaren då intervjuaren hade iklätt sig ett ”förkläde av intervjuare” vilket gjorde det 

lättare att hålla distansen trots att det ibland framkom uppgifter som var känslosamma. 
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Slutsats 

Studien visar att äldre önskar att sjuksköterskan initierar samtal om sexualitet. De äldre 

behöver någon att prata relationsfrågor med och anser att sjuksköterskan är den som står dem 

närmast. De äldre vill att sjuksköterskan ska ha kunskap i ämnet och dess känsliga natur.  

Det är genom sjuksköterskans mod som samtalet får möjlighet att genomföras, de äldre gör 

det inte själv. Med bättre kunskap skulle sjuksköterskorna inse att ansvaret är deras samt att 

det inte är så svårt. Det finns etablerad modell att använda och det berör sällan sexuella 

detaljer som fysiska symtom och behov utan oftast relationsbaserade problem. Vidare skall 

det vara väl förberett hos den äldre att det är en del av sjuksköterskans totala 

omvårdnadsansvar samt att det är anledningen. Informanterna önskade en hint genom ett litet 

dokument eller informationsblad för att kunna förbereda sig. 

Det framkommer också att kommande generationer troligen har en annan inställning till 

sexualitet vilket sannolikt kommer att märkas inom hela sjukvården och äldreomsorgen. Det 

kommer bli allt viktigare att beakta de äldres behov av samtal kring sexualitet och behovet av 

att utöva den eftersom brist på sexuell förmåga leder till ohälsa.  

Det är en del i sjuksköterskans omvårdnadsansvar och sjuksköterskan måste bemöta de äldres 

behov av samtal samt bidra till ett skriftligt formulär i enlighet med informanternas önskan. 

Det är min förhoppning att denna studie kan sprida kunskap och möjligöra för sjuksköterskor 

att våga ta initiativet till samtal om sexualitet med de äldre inom hemsjukvården. 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet visar att de äldre i det närmaste kräver att sjuksköterskorna inom hemsjukvården 

har kunskaper i ämnet sexualitet och äldre på grund av komplexiteten i ämnet. Det är därför 

en mycket god satsning att ge ämnet sexualitet större utrymme i grundutbildningen men även 

som ämne i specialistutbildningar. 

Studien fokuserar på äldre inom hemsjukvården, det finns få genomförda studier som belyser 

just detta område och det skulle vara mycket intressant om fler studier genomfördes i andra 

kommuner. Vidare skulle det vara mycket intressant om studier kunde belysa hur de äldre 

utanför hemsjukvården tillgodoser sitt omvårdnadsbehov i ämnet.
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Bilaga 1 

Forskningsprojekt om äldre och sexualitet 

Förfrågan till verksamhetschef om samtycke till medverkan 

Jag är verksam sjuksköterska inom hemsjukvården i Halmstad kommun som läser 

specialistutbildning mot geriatrisk vård på Umeå Universitet 60 hp. I denna utbildning ingår 

ett självständigt arbete, en magisteruppsats under våren 2013. Uppsatsen bygger på empiriska 

studier och jag söker därför äldre par till min studie i ämnet äldre och sexualitet. 

Syftet med min studie är att studera äldres uppfattning av begreppet sexualitet samt deras 

uppfattning av att sjuksköterskan inkluderar samtal om sexualitet i omvårdnadsarbetet.  

Detta brev är en förfrågan om samtycke till att jag får söka upp och intervjua kognitivt friska 

äldre par, inskrivna i den kommunala hemsjukvården i Halmstad kommun. Min önskan är att 

få söka upp 4-5 par och intervjua dem under knappt en timmes tid vid ett tillfälle i deras hem, 

start planeras i början av mars och under tre veckor framåt. Jag ämnar spela in samtalen, de 

kommer sedan att transkriberas ordagrant och därefter analyseras och presenteras utan 

möjlighet till identifiering av de enskilda.  

 

Min handledare heter Stig Karlsson och vid eventuella frågor är du välkommen att kontakt 

honom eller mig: 

Stig Karlsson, professor  

Institutionen för omvårdnad 

Umeå Universitet Email: stig.karlsson@nurs.umu.se 

Tel: +46 90 7869259 eller mobil: + 46 70 3649915  

 

 

Anette Eliasen Sjögestam 

Specialistsjuksköterskestudent 

Umeå Universitet  

Email: anette.eliasen.sjogestam@halmstad.se 

Tel: + 46 70 2782265 eller privat +46 70 2621156  

 

 

Jag godkänner att ovanstående studie genomförs i min verksamhet  

 

 

Ort och datum…………….………….Underskrift………….………………………….. 

 

Namnförtydligande:………………………………………………………………..…… 

 

 

mailto:stig.karlsson@nurs.umu.se
mailto:anette.eliasen.sjogestam@halmstad.se


 
 

Bilaga 2 

Forskningsprojekt om äldre och sexualitet 

Förfrågan om medverkan 

 

Jag heter Anette och är verksam som sjuksköterska i hemsjukvården i Halmstad 

kommun sedan 11 år. Jag läser en specialistutbildning mot vård av äldre i Umeå 

Universitet. Jag ska skriva en magisteruppsats under våren 2013 och söker 

därför äldre par till min studie i ämnet äldre och sexualitet. 

Syftet med min studie är att studera äldres uppfattning av begreppet sexualitet 

samt uppfattningen av att sjuksköterskan inkluderar samtal om sexualitet i 

omvårdnadsarbetet.  

Att arbeta som sjuksköterska innebär att stärka den äldre människan att må så 

väl som möjligt i vardagen. Det innebär att hjälpa till med kroniska sjukdomar 

och besvär men även att främja det friska hos individen. Genom samtal får 

sjuksköterskan en uppfattning om den äldre människans totala 

omvårdnadsbehov vilket kan leda till en bättre hälsa för den enskilde.  

Sexualitet är ett brett begrepp som inte enbart innebär samlag, för många 

innebär det känslan att vara älskad och kommer till uttryck genom samtal och 

kärleksfull beröring mellan parterna. Detta betyder lika mycket och frigör 

kroppens egna lyckohormoner som i viss mån även är smärtstillande. Dessa 

positiva effekter kan minska upplevelsen av sjukdomar och krämpor som 

kommer med det normala åldrandet och kan bidra till ökad hälsa. 

Detta brev är en inbjudan att deltaga i studien. Jag önskar träffa er för en intervju 

som planeras ta mindre än en timme. Jag intervjuar er enskilt och samtalet spelas 

in. Det inspelade samtalet kommer sedan att skrivas ner ordagrant och 

analyseras. Materialet är mitt och förvaras säkert, vid presentation finns det 

ingen möjlighet att identifiera dig som person. Materialet kommer inte att 

användas kommersiellt och kommer enbart att vara på databaser på internet. 

Materialet kommer att delges verksamhetschef. 

Intervjuerna kommer att ske vid ett tillfälle avskilt i ert hem någon gång under 

perioden början på mars och några veckor framåt efter överenskommelse. 



 
 

Din medverkan är helt frivillig, du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att uppge några skäl.  

 

 

Datum och tid för intervjun:…………………………………....................................... 

 

 

 

 

 

Jag har fått information om studien äldre och sexualitet. Mitt deltagande i 

studien är helt frivilligt och jag kan när som helst avbryta deltagandet utan att 

uppge några skäl. 
 

 

Ort och datum:………………………………………………………………………… 

 

Underskrift:…………………………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande:………………………………………………………………….... 

 
 

 

 

Min handledare heter Stig Karlsson, har du frågor är du välkommen att kontakta 

honom eller mig: 

Stig Karlsson, professor  

Institutionen för omvårdnad 

Umeå Universitet 

Email: stig.karlsson@nurs.umu.se 

Tel: +46 90 7869259 eller mobil: + 46 70 3649915  

 

 

Anette Eliasen Sjögestam 

Specialistsjuksköterskestudent 

Umeå Universitet  

Email: anette.eliasen.sjogestam@halmstad.se 

Tel: + 46 70 2782265  
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

- Erbjuda avskildhet för att kunna tala fritt  

- Precisera vem jag är och varför jag kommit 

- Presentera syftet med studien - Syftet är att undersöka äldres upplevelser av att 

sjuksköterskan inkluderar samtal om sexualitet i omvårdnadsarbetet. 

- Informera att intervjun spelas in. Efterfråga om samtycke till att samtalet spelas in och 

att informanten vill delta. 

- Förtydliga att deltagandet är frivilligt, att informanten när som helst kan avbryta utan 

att ge skäl samt att det inspelande materialet behandlas på ett tryggt och säkert sätt. 

- Fråga om informanten har några frågor eller funderingar innan intervjun börjar. 

- Starta inspelningen. Om informanten inte vill att samtalet spelas in skrivs 

anteckningar, dessutom förs anteckningar om informantens ickeverbala språk samt 

egna känslor som uppstår. 

- Forskningsfrågorna är uppdelade i två teman, Den äldres uppfattning om begreppet 

sexualitet samt äldres uppfattning av att samtala om sexualitet. 

 

Inledande frågor (för att få informanten avslappnad) 

- Vilken är din ålder? 

- Hur länge har du levt i detta förhållande? 

- Kan du beskriva hur du uppfattar er relation? 

 

Tema 1- Den äldres uppfattning om begreppet sexualitet 

- Skulle du kunna berätta vad begreppet sexualitet innebär för dig?  

- Vad innebär sexuell hälsa för dig? 

- Uppfattar du någon skillnad mellan mäns och kvinnors sexualitet? Hur? 

- Sexualitet som behov, hur upplever du att det förändrats genom åren? 

- Vad anser du kan orsaka sexuella problem hos äldre? 

 



 
 

Tema 2- Äldres uppfattning av att samtala om sexualitet 

- Anser du att frågor om sexualitet/samliv ingår i sjuksköterskans ansvarsområde?                        

Ev följdfråga JA: Varför? NEJ: vems ansvarsområde är det då? 

 

- Skulle du önska att din sjuksköterska tog initiativet till samtal om sexualitet/samliv? 

Ev följdfråga JA: varför? på vilket sätt ska samtalet inledas? Vid vilket/vilka tillfällen? 

vilken betydelse skulle det ha för dig? NEJ: varför inte? 

 

- Skulle du kunna tänka dig att själv initiera ett samtal om sexualitet/samliv med din 

sjuksköterska? Ev följdfråga JA: har du gjort det, hur blev du bemött och fick du svar 

på dina frågor? NEJ: varför? 

 

- Vilka sexuella/samlivs behov/problem skulle du vilja diskutera med din 

sjuksköterska? 

 

- Vad tror du att sjuksköterskan kan göra för dig? 

 

Avslutning 

- Mina frågor är slut, finns det något du vill tillägga eller har du frågor? 

- Sammanfatta intervjun 

- Tacka för deltagandet 

- Om intervjun antecknats, skriva rent det så fort som möjligt annars enbart skriva ner 

miljön som intervjun genomförts i och eventuella tankar kring intervjun. 

 

 

 


