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The purpose of this study is to increase understanding of how nursing home staff at 

dementia care facilities interpret, treat and manages sexual behavior of patients. Four group 

interviews were made with a total of thirteen participants from three different dementia care 

facilities. The collected material was processed and thematized in pursuance of the research 

questions of the study. The results were analysed using three concepts from queer theory; 

heteronormativity, the heterosexual matrix and power, as well as an article about how nursing 

home staff constructs actions of patients. The results showed that staff member’s assessments 

about the patient’s sexual behaviours depended on their posture towards the norm of what is 

considered to be acceptable. They would allow the sexual behaviour in order to neither restrict 

nor permit, as long as the staff felt that nobody was liable to harm. The sexual behaviour was 

related to the cognitive disorder and not to sexuality on the occasions when the nursing home 

staff considered it to be inappropriate. The results also showed that as a way of coping, the 

staff would utilize a defusing language to describe the patient’s sexual behaviour. 
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Inledning 
 

I följande avsnitt presenteras den problemformulering som ligger till grund för att studien 

genomförts. Vidare följer en beskrivning av den vetenskapsteoretiska ansatsen som studien 

utgått ifrån, syfte och forskningsfrågor. 

 

Problemformulering 
 

Att uttrycka sin sexualitet är en mänsklig rättighet som kan likställas med rätten till 

självbestämmande (Roach, 2004). Gott (2005) beskriver hur det i dagens samhälle är den 

unga och hälsosamma kroppen som anses vara sexuell, i kontrast till den åldrade kroppen. 

Dessa föreställningar om äldres sexualitet har dock visat sig vara felaktiga, tvärtom finns 

sexuella behov kvar ända upp i de högsta åldrarna (Skoog, 2010). Föreställningarna resulterar 

i att sexuella aktiviteter fortsätter vara en förbisedd komponent för att äldre personer ska 

uppnå en god livskvalitet (Roach, 2004; Rosen, Lachs & Pillemer, 2010). 

 

I föreliggande studie ligger fokus på äldre personer med demenssjukdom. Vissa 

demenssjukdomar kan leda till en förhöjd sexualdrift som i kombination med en ökad 

svårighet att förstå andra människors signaler kan resultera i att den demenssjuka uttrycker sig 

sexuellt på ett opassande sätt (Armanius Björlin et al, 2004; Skoog, 2010). Sexuella uttryck 

som kan betraktas som opassande är bland annat att den demenssjuka säger sexuellt 

anstötande saker, klär av sig naken eller onanerar offentligt (Bardell, Lau och Fedoroff, 2011; 

Skoog, 2010). Grafström (2004) poängterar dock att demenssjukdomen kan leda till att den 

demenssjukas önskan om medmänsklig närhet kan uttryckas på ett felaktigt sätt och därför 

tolkas som något oanständigt. Situationer där demenssjuka uttrycker sig sexuellt uppstår 

dagligen på särskilda boenden.  

 

Utländska studier har visat att vårdpersonalens bemötande av demenssjukas sexuella uttryck 

grundar sig på deras personliga åsikter och föreställningar om äldres sexualitet, men att även 

verksamhetens riktlinjer påverkar bemötandet. Vårdpersonalens bemötande är i huvudsak 

avvisande och negativt gentemot att de demenssjuka uttrycker sin sexualitet (Harris & Wier, 

1998; Roach, 2004; Schindel Martin, 2004; Tzeng et al, 2009). I svenska undersköterskors 

och sjuksköterskors utbildning är sexualiteten något som förbises. Undervisning i äldres 
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sexualitet tas endast upp om läraren har kunskap kring ämnet och finner det intressant 

(Grafström, 2004). 

 

I takt med att människor blir allt äldre kommer antalet demenssjuka att öka (Socialstyrelsen, 

2010), och vikten av forskning kring utformningen av demensvården större. Trots att sexuella 

uttryck hos demenssjuka är ett problematiskt fenomen för vårdpersonal att bemöta finns det få 

forskare som har intresserat sig för det (Armanius Björlin, 2004; Harris & Wier, 1998). 

Svensk forskning som behandlar ämnet sexualitet hos demenssjuka och vårdpersonals 

upplevelser och hantering av det, är enligt vår mening idag otillräcklig. Skog och Grafström 

(2003) betonar också att den alltmer toleranta synen på sexualitet innebär att kraven kommer 

att höjas med avseende på vårdpersonalens bemötande av äldres sexualitet.  

 

Roach (2004) menar att det är viktigt att vårdpersonal och den övriga verksamheten skapar en 

stödjande miljö för de demenssjukas sexuella rättigheter. Ett sätt att att skapa en sådan miljö 

är att införliva en kultur som är tillåtande inför och medveten om demenssjukas sexuella 

uttryck. Är det så att bemötandet i svensk demensvård grundar sig i en sådan kultur som 

Roach förespråkar eller baseras det på egna värderingar och godtycklighet? Att öka 

förståelsen för hur det ser ut i praktiken är viktigt för utformandet av vårdpersonals 

utbildning, så att situationerna kan hanteras så bra som möjligt för både demenssjuka och 

vårdpersonal. 

 

Syfte, forskningsfrågor och vetenskaplig ansats 
 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur vårdpersonal på demensboenden tolkar, 

bemöter och hanterar demenssjukas sexuella uttryck. Vi antar en socialkonstuktivistisk ansats 

vilket innebär att vi utgår ifrån att sexualitet är något som konstrueras utifrån normer och 

värderingar. Dessa föreställningar om sexualitet formar hur människor tolkar, bemöter och 

hanterar olika sexuella uttryck. Heberlein (2004) menar att det finns två olika sätt att definiera 

sexualitet, antingen som en drift och instinkt eller som något moraliskt och etiskt. Anses 

sexualitet vara styrt av drifter och instinkter blir konsekvensen att sexualiteten är något 

statiskt som alltid krestar kring människans reproduktion. Detta gör även att all sexualitet som 

inte kan kopplas till reproduktionen blir avvikande. Det moraliska och etiska synsättet, som 

används i denna studie, anser att medicinska, religiösa, politiska och ekonomiska 

föreställningar ligger till grund för hur sexualiteten konstrueras. Dessa föreställningar 
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förändras över tid vilket innebär att sexualiteten, och det som avviker från den, inte är något 

statiskt utan både normen och det avvikande är beroende av tid och plats (Heberlein, 2004). 

 

Det socialkonstruktivistiska synsättet anser att även språket är konstruerat och att den 

språkliga interaktionen mellan människor är viktig för att skapa och upprätthålla de kategorier 

och begrepp som används för att skapa en förståelse för människors omgivning (Barlebo 

Wennerberg, 2001; Burr, 2003). Den socialkonstruktivistiska ansatsen ligger till grund för de 

teori- och metodval som gjorts i studien.  

 

För att uppfylla studiens syfte har forskningsfrågor formulerats enligt följande: 

 

 Vilka sexuella uttryck tolkas av vårdpersonalen som passande respektive opassande? 

 Hur bemöter vårdpersonalen de demenssjukas sexuella uttryck? 

 Hur hanteras erfarenheter av de demenssjukas sexuella uttryck på arbetsplatsen? 

 

Disposition 
 

Studien presenteras utifrån sex huvudrubriker. I inledningen lyfts problemformulering, syfte 

och vetenskapsteoretisk ansats samt forskningsfrågor fram. Därefter följer bakgrund som 

behandlar tidigare forskning kring ämnet och information om demenssjukdomar. Sedan 

redovisas de teoretiska begrepp som ligger till grund för analysen av resultatet under rubriken 

teori. Avsnittet metod visar tillvägagångssätten som använts vid genomförandet av studien. 

Studiens resultat presenteras och analyseras under resultat och analys. Slutligen förs en 

diskussion kring studien och dess resultat i avsnittet slutdiskussion.   
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Bakgrund och tidigare forskning 
 

Nedan följer information om vad en demenssjukdom kan innebära för en människas 

sexualitet. Tidigare forskning inom både hur demenssjukas sexuella uttryck kan se ut, vad 

uttrycken har för påverkan på sin omgrivning och underliggande föreställningar till 

demenssjukas sexuella uttryck redovisas för att ge en bakgrund till studiens resultat. 

 

Demens och sexualitet 
 

Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar nervcellerna i hjärnan. De mest 

typiska symptomen för demenssjukdomar är nedsatta kognitiva förmågor såsom försämrat 

språk och minne men även personlighetsförändringar kan förekomma (Svenskt 

demenscentrum, 2012). Vid vissa demenssjukdomar innebär sjukdomen att personen får 

svårigheter att följa de normer och sociala förväntningar som finns från omgivningen. Den 

demenssjuka kan förlora sina hämningar och uppträda egoistiskt och aggressivt. Vissa 

demenssjuka kan även uppvisa ett hypersexuellt beteende vilket innebär en överdriven 

sexualdrift. Den demenssjukes ökade sexuella intresse och dennes svårigheter med att förstå 

och sympatisera med andra människors signaler gör att förhållandet mellan vårdpersonal, 

anhöriga och demenssjuka försvåras. Att den demenssjuka befinner sig på ett särskilt boende 

påverkar också omvårdnadssituationen genom att privatlivet blir närmast obefintligt. Det finns 

privata rum på särskilda boenden, men vårdpersonalen kan komma och gå som de vill om inte 

dörren är låst (Armanius Björlin et al, 2004). 

 

Stubbs (2011) betonar skillnaden mellan demenssjukdomen och sexualitet och menar att 

sexualiteten inte är en del av sjukdomsbilden. Sexualiteten är ett grundläggande mänskligt 

behov vilket innebär att en psykisk eller fysisk nedsättning eller åldrande inte behöver betyda 

att den sexuella lusten avtar eller försvinner. För att undvika ensamhet och för att få en 

trygghet kan det för vissa bli viktigare med fysisk kontakt och närhet när de flyttar in på ett 

särskilt boende (Ehrenfeld et al, 1999; Stubbs, 2011).  I vissa fall kan det vara svårt att med 

säkerhet klassificera de demenssjukas handlingar. Att de demenssjuka lägger sig i varandras 

sängar kan vara ett sexuellt uttryck med en erotisk underton men det skulle också kunna vara 

ett tecken på behovet av närhet. I de fysiska omvårdnadssituationerna kan det vara svårt att 

tolka om en mans erektion är resultatet av en medveten sexuell upphetsning eller av en rent 

kroppslig reaktion på beröring (Ehrenfeld et al, 1999). 
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Konstruktioner av demenssjukas sexuella uttryck 
 

Det är främst platsen där den demenssjuka uttrycker sig sexuellt som avgör om det är 

passande eller inte. Uttrycks sexualiteten på en plats där det inte är accepterat enligt de sociala 

normerna anses det vara opassande. Den vanligaste platsen där demenssjuka uppvisar 

opassande sexuella uttryck är på särskilda boenden (Stubbs, 2011). Schindel Martin (2004) 

och Tzeng et al (2009) beskriver hur de demenssjuka på särskilda boenden uttryckte sig 

sexuellt genom att bland annat hålla handen, kramas, pussas, mysa, ge verbala sexuella 

förslag, onanera, ligga i samma säng, ha oralsex och samlag. Alla dessa uttryck ansågs av 

vårdpersonal vara opassande oberoende var på boendet de uttrycktes eftersom de alla kunde 

leda till ett potentiellt utnyttjande (Schindel Martin, 2004). Stubbs (2011) menar att opassande 

sexuella uttryck är ett underrapporterat fenomen då vårdpersonal anser att riskerna för ett 

eventuellt sexuellt utnyttjande beror på demenssjukdomen och att de demenssjuka därmed 

ändå inte kan hållas ansvariga för sina sexuella handlingar.  

 

Tzeng et al (2009) menar att det finns tre olika faktorer som ligger till grund för att 

demenssjuka uppvisar opassande sexuella uttryck mot andra demenssjuka eller vårdpersonal. 

På gund av att de demenssjuka vistas i nära kontakt med andra människor och har fysisk 

kontakt med vårdpersonal i omvårdnadsituationer uppstår en möjlighet för de demenssjuka att 

uttrycka sig sexuellt mot andra. En andra faktor är att de i mötet med andra personer får en 

positiv eller neutral reaktion. Tzeng et al (2009) ger exempel på hur detta kan te sig genom att 

en annan demenssjuk ger positivt gensvar såsom att le inbjudande, men också att den andra 

personen i mötet har en så grav demenssjukdom att de inte kan uttrycka sin åsikt och därmed 

är sårbar. Avsaknaden av ett negativt gensvar kan av den andre tolkas som ett tyst 

medgivande till dennes sexuella uttryck. Den begränsade möjligheten till privatliv på 

särskilda boenden anges också som en faktor. Denna faktor kan inte appliceras direkt till 

svenska förhållanden då de demenssjuka i Tzeng et als (2009) studie bor i sovsalar och har 

gemensamma duschutrymmen. Även om de svenska demenssjuka har ett begränsat privatliv 

har de ändå en egen lägenhet och eget badrum.  

 

Ett annorlunda perspektiv på de demenssjukas opassande sexuella uttryck ges av Armanius 

Björlin et al (2004) som beskriver hur det tvärtom skulle kunna vara vårdpersonalens 

beteende som är störande och problematiskt. Alla människor tillgodogör sig ny information 

och avgör utifrån sina erfarenheter hur den ska bedömas och användas. Eftersom de 
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institutionaliserade demenssjuka ofta är så långt gångna i sin sjukdom är tillgången till 

erfarenheter och minne begränsat, vilket kan leda till en reaktion som vårdpersonalen 

betraktar som opassande. Om vårdpersonal hade en större kunskap om hur den demenssjuka 

tar emot deras språkliga och kroppsliga information skulle detta kunna leda till att de 

demenssjuka reagerar på ett mer förutsägbart sätt. Det krävs att vårdpersonalen förstår att det 

beteende som betraktas som opassande för dem, är en helt normal reaktion i den 

demenssjukes värld där det inte finns några hämningar och sociala koder (Armanius Björlin et 

al, 2004).  

 

Bemötande, reaktioner och orsaker 
 

Det vanligaste sättet för vårdpersonalen att bemöta demenssjukas sexuella uttryck var att 

ignorera dem om det inte påverkade någon annan. Om den demenssjuka för tillfället befann 

sig på sitt rum var det vanligast att vårdpersonalen helt enkelt lät personen vara ifred en stund 

och gjorde ingen stor sak av handlingen. Befann den demenssjuka sig däremot i ett 

gemensamt utrymme försökte vårdpersonalen istället avleda personen till att göra något annat. 

Om den demenssjuka uttryckte sig sexuellt i relation till någon annan demenssjuk försökte 

vårdpersonalen att separera personerna (Schindel Martin, 2004).  

 

I motsats till detta har andra forskare visat att vårdpersonal har en mer accepterande attityd 

om de demenssjuka uttrycker sig sexuellt i kombination med kärlek och ömhet. Dessa 

situationer ansåg vårdpersonal vara underhållande och behandlade då de demenssjuka som 

förälskade barn. I de fall där vårdpersonal lät de demenssjukas sexuella uttryck fortgå fanns 

det en benägenhet att hela tiden bevaka situationen så att de kunde avbryta de demenssjuka 

om det ansågs nödvändigt (Ehrenfeld et al, 1999; Tzeng et al, 2009). Uttryckte däremot de 

demenssjuka sin sexualitet i samband med en tydlig erotisk upphetsning reagerade 

vårdpersonal ofta med en större motvilja (Ehrenfeld et al, 1999). 

 

Roach (2004) menar att vårdpersonalen bedömer situationerna utifrån personliga värderingar. 

En viktig komponent i denna bedömning är hur bekväm vårdpersonalen är med sin egen 

sexualitet. Är vårdpersonalen obekväm med sin egen sexualitet kan de uppleva att det är 

enklare att ignorera de demenssjukas sexualitet än att behöva diskutera ämnet och ta ställning 

(Roach, 2004). Trots att det finns en konservativ kultur bland vårdpersonal finns det personer 

i personalstyrkan som har en mer tillåtande attityd till demenssjukas sexuella uttryck. Dessa 
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personer kan försöka förhindra att de demenssjukas sexualitet stoppas och hjälpa de övriga i 

personalen att förstå och ändra inställning till de demenssjukas sexuella uttryck (Schindel 

Martin, 2004). 

 

Ehrenfeld et al (1999) beskriver hur andra demenssjukas reaktioner när någon uttryckte sig 

sexuellt till stor del berodde på hur långt deras demenssjukdom utvecklat sig. De kunde både 

reagera likgiltigt inför handlingarna, men även med ilska. Tzeng et al (2009) menar att den 

vanligaste reaktionen från andra demenssjuka är ignorans. På grund av deras demenssjukdom 

är det svårt att fastställa om det beror på att de inte bryr sig om de andra demenssjukas 

sexuella uttryck eller om de inte förstod vad som pågick. Demenssjuka kunde även ge ett 

tydligt negativt eller positivt gensvar när någon annan uppvisade sexuella uttryck. Detta 

kunde yttra sig i att de kommenterade uttrycket negativt eller kallade på vårdpersonalen, men 

de kunde även le mot den andre och uppmuntra uttrycket (Tzeng et al, 2009). 

 

Kön och sexualitet 
 

Schindel Martin (2004) påvisar en skillnad i hur vårdpersonal tolkar manliga och kvinnliga 

demenssjukas sexuella uttryck. Demenssjuka män som uttryckte sig sexuellt bemöttes oftare 

negativt av vårdpersonal då män ansågs vara starka och potentiella förövare. Demenssjuka 

kvinnor ansågs i motsats till männen vara svaga och potentiella offer vilket resulterade i att 

vårdpersonalen tenderade att skydda kvinnorna från männen. Även vid observationer på 

demensboenden kunde skillnader ses i hur män och kvinnor uttryckte sig sexuellt. Med få 

undantag var alla sexuella uttryck heterosexuella, men det var oftast männen som tog initiativ 

till en sexuellt inriktad interaktion. Männen visade på olika sätt en sexuell upphetsning, ibland 

i en kombination med kärlek och romantik. De gånger som kvinnor tog initiativ ansågs kärlek 

ligga till grund för interaktionen. Kvinnorna riktade sig till män som de betraktade som sina 

makar (Ehrenfeld et al, 1999). Ingen bakgrund ges till siffrorna som Stubbs (2011) hänvisar 

till om hur demenssjukas opassande sexuella uttryck uppvisas av 93 procent män och 7 

procent kvinnor. En möjlig förklaring till dessa siffror skulle dock kunna vara den tolkning 

som vårdpersonal gör och den observerade könsskillnaden som Schindel Martin (2004) och 

Ehrenfeld et al (1999) påvisat.  

 

I de flesta studier uttrycker demenssjuka sin sexualitet mot det motsatta könet men det 

förekom även att de sexuella uttrycken riktades mot samma kön. I ett fall där två kvinnor 
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uttryckte sin sexualitet mot varandra sågs det som en relation baserad på vänskap och kärlek. 

Vårdpersonalen ansåg inte att relationen behövde avbrytas eller förhindras på samma sätt som 

om det vore en man och en kvinna eftersom två kvinnor inte ansågs kunna skada varandra. De 

antydde också att penetration inte var möjlig, vilket verkade vara det största hotet mot 

kvinnorna i övriga fall (Schindel Martin, 2004). Den motsatta förklaringen gavs när en sexuell 

relation mellan två män accepterades av vårdpersonalen. Eftersom män inte anses vara offer 

utan starka, kan de heller inte skada varandra (Tzeng et al, 2009). 
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Teori 
 

Det teoretiska verktyg som användes för att analysera studiens resultat var queerteori och 

artikeln ”Det gicks bärsärkargång” av Malin Åkerström (2000). I stort handlar queerteorin 

om de normer som finns i samhället kring genus, sexualitet och makt. Teorin syftar till att 

människor ska bortse från kategoriseringar kring sexualitet och genus och ifrågasätter sådant 

som samhället betraktar som den verkliga sanningen. Istället för att peka ut de avvikande 

sexuella läggningarna riktas fokus på det som anses som normalt och hur dessa föreställningar 

upprätthålls (Ambjörnsson, 2006). Då denna studies syfte är att öka förståelsen för hur 

vårdpersonal på demensboenden tolkar, bemöter och hanterar demenssjukas sexuella uttryck 

blir queerteorin ett användbart verktyg. Synen på vad som är normalt och onormalt påverkar 

vårdpersonalens attityder och förhållningssätt gentemot de demenssjukas sexualitet och 

genus. Med hjälp av tre begrepp inom queerteorin kan vårdpersonalens tolkningar sättas in i 

en kontext. Föreställningar kring sexualitet och genus uppstår inte ur tomma intet, utan måste 

förstås utifrån plats och tid. Artikeln”Det gicks bärsärkargång” användes för att förstå hur 

vårdpersonalens tolkningar påverkar deras bemötande och hantering av demenssjukas 

sexuella uttryck. Nedan följer en beskrivning av dessa tre viktiga begrepp inom queerteorin 

och Åkerströms artikel. 

 

Heteronormativitet 
 

Ambjörnsson (2006) använder begreppet heteronormativitet för att tydliggöra att det är det 

normativa kring sexualiteten som är intressant, inte heterosexualiteten i sig. Ett historiskt 

perspektiv kan användas för att förstå hur heterosexualitet har kommit att växa fram till en 

norm. Det var först för hundra år sedan som begreppen heterosexuell och homosexuell 

användes för att kategorisera människor. Båda kategorierna ansågs vara olika former av 

perversion. Begreppet heterosexuell omfattade för hundra år sedan de som för njutningens 

skull hade sex med det motsatta könet. De heterosexuella betraktades som perversa eftersom 

de avvek från normen om reproduktion som enda anledningen till sexuell aktivitet. 

Homosexualiteten var pervers för att det innebar sex mellan samma kön. Under 1900-talets 

gång skedde en revolutionerande syn på den heterosexuella relationen, en man och en kvinna 

kan njuta av sex utan att anses vara perversa. Samtidigt som heterosexualiteten växte fram till 

något positivt blev homosexualiteten alltmer en motsats till heterosexualiteten. Synen på 
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sexualitet har alltså förändrats och utvecklats genom historien och kan inte ses som något 

naturligt fastställt, utan påverkas av sociala och historiska förutsättningar.  

 

Attityden mot homosexualiteten är idag mer accepterande, men anses fortfarande inte lika 

självklar som heterosexualitet. Människor har ett behov av att kategorisera sin omgivning 

efter deras sexuella läggning, där heterosexualiteten framställs som den mest önskvärda. 

Denna uppdelning i kategorier bidrar till att upprätthålla heterosexualiteten som norm. 

Samtidigt är heterosexualiteten beroende av homosexualiteten för att kunna existera. För att 

veta om man är hetero- eller homosexuell måste man också veta vad man inte är. Existensen 

av dessa två motpoler blir avgörande för att heteronormativiteten ska upprätthållas 

(Ambjörnsson, 2006).  

 

Ambjörnsson (2006) beskriver att när normativiteten förklaras genom att homosexualitet och 

heterosexualitet är varandras motpoler ger detta en alltför förenklad bild. Olika värdenivåer 

inom heterosexualiteten och homosexualiteten innebär att till exempel personer med ett 

heterosexuellt begär inte nödvändigtvis till fullo uppfyller normen kring heterosexualitet. 

Denna norm kring hur man ska vara när man är heterosexuell innebär till exempel att 

sexualiteten är något som med fördel uttrycks inom ett fast förhållande som består av två 

personer i samma ålder och som har sex hemma samt utan hjälpmedel (Ambjörnsson, 2006). 

 

Den heterosexuella matrisen 
 

För att kunna upprätthålla heteronormativiteten krävs en kategorisering av människor. Butler 

(2005, 2007) menar att de två kategorierna som tillhandahålls inom ramen för den 

heterosexuella matrisen är man och kvinna. För att kategoriseras som riktiga män eller 

kvinnor ska vissa krav uppfyllas. Dessa krav utgörs först och främst av kroppen som ska 

kunna identifieras och kategoriseras som kvinna eller man. Därefter krävs ett visst beteende 

som stämmer överrens med samhällets normer på hur en kvinna eller man ska uppföra sig. 

Till sist krävs att det sexuella begäret är heterosexuellt. När någon avviker från dessa tre 

grundläggande krav blir den personen svårbegriplig och kanske rent av skrämmande.  

 

Att det skulle kunna finnas stabila identiteter som man, kvinna, heterosexuell och 

homosexuell ifrågasätts av queerteorin. Kategorierna är inte statiska utan föränderliga och 

beroende av tid och plats. Det som omfattas inom heteronormativiteten idag kanske betraktas 
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med andra ögon i framtiden, precis som vi idag kan förkasta attityder kring sexualitet och 

genus på 1900-talet (Ambjörnsson, 2006). 

 

Maktbegreppet 
 

Ett viktigt begrepp inom queerteorin är makt. Ambjörnsson (2006) beskriver att människors 

rädsla över att inte passa in i samhällets normer har bidragit till att en normaliseringsprocess 

blivit en del av människors identitet. Denna normaliseringsprocess har en tydlig koppling till 

makt. Medveten och omedveten makt är något som finns i alla möten mellan människor och 

kan vara av både negativ och positiv art. Relationerna ligger till grund för hur vi som 

människor identifierar oss själva. Under hela livet tvingas människor in i situationer där de 

förväntas uppträda på ett visst sätt vilket kan resultera i känslor av förtryck men även i känslor 

av kontroll. Genom att uppträda enligt de uppställda förväntningarna införlivas normen som 

blir en del av identiteten (Ambjörnsson, 2006). 

 

Individer och grupper som besitter maktpositioner anses och förväntas ha den kunskap som 

behövs för att ställa upp normerande krav på resterande människor (Ambjörnsson, 2006). På 

grund av individens eller gruppens makt anses deras åsikter vara sanna och riktiga. Överallt 

där makt finns möts den av motstånd vilket innebär att normerna hela tiden måste framstå som 

övertygande. I fall där dessa fastställda normer ändå ifrågasätts av de resterande människorna 

kan individens, eller gruppens makt förminskas eller rent av förloras (Ambjörnsson, 2006). 

Butler (2005, 2007) menar att människors språk och handlingar är en viktig faktor i 

upprätthållandet av normerna. Kategoriseras och benämns en människa på ett specifikt sätt 

kommer denne att behandlas och tilltalas utifrån normerna. Personen kommer att börja 

beskriva sig själv och bete sig utifrån dessa förväntningar. Därigenom skapas en identitet som 

följer normen. En inneboende könstillhörighet och sexuell läggning existerar alltså inte utan 

är något som hela tiden konstrueras och upprätthålls genom denna normaliseringsprocess 

(Butler, 2005, 2007). 

 

Konstruktioner av handlingar 
 

För att analysera studiens resultat användes också Malin Åkerströms artikel ”Det gicks 

bärsärkargång” som behandlar äldre människors våldshandlingar inom äldreomsorgen. 

Åkerström (2000) beskriver hur samhällets konstruktion av våld påverkar hur vårdpersonal 
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kategoriserar äldres aggressiva handlingar som något annat och hur detta går till. I artikeln ges 

en förklaring på hur dessa kategoriseringar kan påverka hur människor tolkar, inte bara andra 

personer, utan även deras handlingar. Konstruktionen av en sexualitet som inte inkluderar 

äldre kan bidra till att äldres sexuella handlingar inte kategoriseras för vad de egentligen är. 

De äldres sexuella handlingar utesluts och kategoriseras istället som något annat, till exempel 

sjukdom. Konstruktionerna bidrar till föreställningar om vilka handlingar som är normala och 

avvikande för vissa identiteter. Genom att använda artikeln kan förståelse ges för hur sådana 

normalitetskonstruktioner kan uppstå kring hur demenssjuka förväntas uttrycka sig sexuellt.  

 

Åkerström (2000) utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv vid undersökandet av hur 

vårdpersonal på olika sätt beskriver äldre människors aggressiva handlingar. I vårdpersonals 

beskrivningar relateras de handlingar som de utsätts för till att de äldre befinner sig i ett 

förvirringstillstånd som är ett resultat av ålder- och sjukdom. En tydlig bild av hur 

vårdpersonal inte kategoriserar till exempel slag och sparkar från äldre som våld kan urskiljas 

i beskrivningarna. På samma sätt som vårdpersonal tycktes ha klara åsikter om av vad våld är 

hade de en liknande föreställning om vilka som var potientiella förövare och offer. I både 

media och inom forskning pekas yngre kriminella och/eller missbrukande män ut som 

våldsförövare och deras offer anses vara de personer som arbetar med dessa yngre män. 

Eftersom varken de äldre eller vårdpersonalen passar in i konstruktionen av förrövare eller 

offer kategoriseras de äldres handlingar inte som våld (Åkerström, 2000). 

 

Åkerström (2000) skriver om hur vårdpersonal legitimerar de äldres våldshandlingar genom 

att tillskriva dem andra orsaker än ren ondska. Våldet beskrevs som uttryck för till exempel 

smärta, hemlängtan, frustration över integritetskränkningar och en rädsla för döden. På detta 

sätt kunde vårdpersonal ge våldet ett moraliskt berättigande till existens. Ett annat sätt att 

förminska allvaret i de äldres utåtagerande beteende var att använda avdramatiserande ord. 

Istället för att betona våldets konsekvenser som blåmärken eller sår lade vårdpersonalen 

vikten på våldets uttryck som till exempel ett nyp eller en örfil. Åkerström (2000) gör en 

koppling mellan vårdpersonalens avdramatiserande retorik till hur kvinnor i fall av 

kvinnomisshandel byter ut ord som slag och misshandel mot till exempel bråk för att 

avdramatisera händelsen. 
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När situationer uppstår där föreställningen om äldre som fridsamma och vårdpersonalen som 

kompetent inte stämmer överens med vad som sker i praktiken uppfattas det av många 

människor som komiskt. Genom att beskriva våldshandlingarna med hjälp av skratt och skämt 

betonades snarare det humoristiska i situationerna än det allvarliga. Om skratten inte funnits 

med i beskrivningarna finns möjligheten att de skulle tolkas som mer dramatiska och 

därigenom betraktas av både vårdpersonal och utomstående som ett problem. Att använda 

skratt och skämt för att förminska det dramatiska i situationerna bidrog till att vårdpersonalen 

kunde förmedla till varandra att de kunde hantera och kontrollera äldres våldshandlingar 

(Åkerström, 2000) 
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Metod 
 

I detta avsnitt ges en utförlig beskrivning om val av tillvägagångssätt, intervjupersoner, 

genomförandet av intervjuer och hur den insamlade empirin bearbetats och analyserats. 

Avsnittet avslutas med en diskussion om studiens reliabilitet och validitet samt etiska 

överväganden. 

 

Metodval 
 

Bell (2006) menar att valet av metod styrs av vilken typ av studie som ska utföras och vilken 

information som ska samlas in. Eftersom syftet med studien är att öka förståelsen för hur 

vårdpersonal på demensboenden tolkar, bemöter och hanterar demenssjukas sexuella uttryck 

valdes en kvalitativ metod därför att det ger bättre förutsättningar att fånga upp 

vårdpersonalens tankar och attityder än vad en kvantitativ metod skulle göra. En kvantitativ 

inrikting innebär att mätbar fakta samlas in och att olika variabler ställs mot varandra. Sådana 

fakta kan till exempel vara kön, längd eller ålder (Bell, 2006). Ahrne och Svensson (2012) 

menar att vid användandet av en kvalitativ metod ligger fokus på att få en insikt om andra 

människors upplevelser. Att fånga upp komplexa områden såsom människors tankar och 

känslor är svårt att göra med en kvantitativ metod då dessa områden inte går att mäta i siffror. 

En kvalitativ metod ger en större möjlighet att tolka ord och kroppspråk och på så sätt nå 

slutsatser om hur människor uppfattar olika situationer (Ahrne & Svensson, 2012). 

 

Att använda en intervjumetod ansågs vara det bäst lämpade sättet att besvara de formulerade 

forskningsfrågorna då ämnet är komplext och det blev därför viktigt att kunna följa upp 

intervjupersonernas svar. Vi valde att använda fokusgruppsintervjuer eftersom vårt ämne kan 

vara svårt att komma åt utan att föra ett formellt samtal med intervjupersonerna. Att endast 

observera och närvara vid informella samtal kan vara fruktlöst, då ämnet kanske aldrig 

kommer upp eller passerar snabbt i en diskussion (Wibeck, 2010). För att få en tydligare bild 

av vårdpersonalens attityder gentemot demenssjukas sexuella uttryck skulle observationer 

kunna ha använts som ett komplement till fokusgrupperna. Omfattningen av denna studie 

tillät dock inte ytterligare metodval. 

 

Eftersom syftet med studien är att öka förståelsen för hur vårdpersonal på demensboenden 

tolkar, bemöter och hanterar demenssjukas sexuella uttryck användes gruppintervjuer i form 
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av fokusgrupper. Wibeck (2010) beskriver hur det kan göras skillnad mellan vanliga 

gruppintervjuer och fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupper används när ett särskilt ämne ska 

diskuteras och där interaktionen mellan deltagarna är av intresse. Fokusgrupper nyttjas med 

fördel när förståelse ska nås kring hur en viss grupp människor tänker och resonerar kring ett 

specifikt fenomen (Billinger, 2005; Wibeck, 2010). En annan fördel med fokusgrupper är att 

intervjupersonerna inte blir lika påverkade av den som genomför intervjun utan 

meningsskapandet sker mellan de människor som blir intervjuade (Billinger, 2005). 

Fokusgruppsintervjuer ansågs därför vara en lämplig metod för att kunna uppfylla studiens 

syfte. En nackdel med fokusgrupper är att gruppens samspel spelar en stor roll för hur 

användbar den information som framkommer blir för undersökningen (Wibeck, 2010). En 

vidare diskussion om hur denna effekt kan lindras förs nedan. 

 

Urval 
 

För att finna intervjupersoner som har kunskap och erfarenheter kring demenssjukas sexuella 

uttryck togs kontakt med enhetschefer på särskilda boenden där det fanns en enhet för 

personer med en demensdiagnos. Enhetscheferna vidarebefordrade sedan vår förfrågan 

tillsammans med ett informationsbrev (se bilaga 1) till anställd vårdpersonal på enheten. På 

detta sätt kunde intervjuer med vårdpersonal på tre olika särskilda boenden planeras och 

bokas. Vid genomförandet av en av dessa intervjuer föreslog både vårdpersonalen och 

enhetschefen att genomföra en fokusgruppsintervju med en annan enhet på det särskilda 

boendet. Denna enhet var inte endast avsedd för personer med demensdiagnos men trots detta 

hade de flesta som var bosatta där en demensdiagnos eller demenssymptom. Därför 

genomfördes ytterligare en fokusgrupp med vårdpersonal som arbetade på den enheten. 

 

Totalt genomfördes fyra intervjuer med vårdpersonal på boenden för personer med en 

demensdiagnos. Eftersom det på grund av återbud inte medverkade tillräckligt många 

personer vid ett av intervjutillfällena kunde intervjun inte utföras i form av en fokusgrupp. 

Information som framkom under den intervjun har ändå använts i studien. Det kan vara svårt 

att veta hur många fokusgrupper som behövs för att uppfylla studiens syfte. Att använda för 

många fokusgrupper kan ge ett alltför stort material för att det ska vara hanterbart medan ett 

mindre antal fokusgrupper kan ge ett för litet material för att kunna urskilja mönster och 

tendenser (Wibeck, 2010). De tre fokusgrupper och intervjun som ligger till grund för studien 

resultat ansågs tillräckliga eftersom ett mönster kunde tydas i intervjupersonernas svar. Det är 
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möjligt att användandet av fler fokusgrupper med annan vårdpersonal skulle ge en större 

variation eller ett tydligare mönster, men det ansågs inte genomförbart att använda fler 

intervjuer på grund av studiens omfattning. 

 

Wibeck (2010) skriver att det är viktigt att inte använda alltför stora fokusgrupper då det är 

lättare att engagera en mindre grupp och för att det då är lättare för alla att ge och få feedback. 

De tre fokusgrupperna i denna studie bestod av mellan tre till fyra personer och under 

intervjun där några lämnade återbud medverkade två personer. Totalt deltog tolv kvinnor och 

en man i intervjuerna. Av dessa personer var sju utbildade undersköterskor, fem vårdbiträden 

och en skötare. Yrkeserfarenheten varierade mellan sex månader som minst och 43 år som 

mest. Intervjuerna genomfördes med personer som ingick i samma personalgrupp eftersom 

det kunde underlätta för dem att diskutera sina åsikter i en förtroendeingivande miljö där det 

redan fanns en befintlig relation. Det är viktigt för gruppdynamiken att intervjupersonerna 

kommer från en liknande bakgrund vad gäller utbildning och kunskap (Dahlin-Ivanoff, 2012), 

vilket kunde uppnås genom att använda en befintlig personalgrupp. Wibeck (2010) menar att 

gruppdynamiken i fokusgrupperna påverkas av flera faktorer. Dessa kan till exempel vara i 

vilken grad intervjupersonerna känner en samhörighet, i vilken grad de har liknande åsikter 

och vilken social makt som finns i gruppen. Det finns trots detta inte tillräckliga skäl att inte 

använda sig av en befintlig grupp. Trots en medvetenhet om att intervjupersonerna kan falla in 

i sina vardagliga roller under intervjun är det svårt att avhjälpa eftersom dessa roller är 

svåridentifierbara för en utomstående person. Det som kan göras är att genom direkta frågor 

och med kroppspråk bjuda in de mer tillbakadragna personerna i diskussionen för att de ska 

känna sig mer bekväma att delta (Wibeck, 2010). 

 

Genomförande 
 

Två av intervjuerna genomfördes på vårdpersonalens arbetsplatsträffar vilket innebar att tiden 

som fanns till förfogande var begränsad. Detta medförde att vissa diskussioner fick avslutas 

för att ge plats för en ny diskussionsfråga. Det ideala vore att ha genomfört alla 

fokusgrupperna utanför vårdpersonalens arbetstid som vid de två övriga intervjuerna. 

Vårdpersonalen i dessa fokusgrupper upplevdes mer avslappnade och hade deltagit mer aktivt 

vid planeringen av fokusgruppen, vilket gjorde att de var mer förberedda än de två grupper 

som genomfördes på arbetsplatsträffarna. Grupperna som intervjuades under arbetstid gav 

intrycket av att vara stressade, oengagerade och ointresserade. Trots att vårdpersonalen vid 
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arbetsplatsträffarna fått ta del av informationsbrevet innan intervjun kan deras frivillighet 

ifrågasättas, eftersom de haft mindre tid på sig att ta ställning till sin medverkan och att 

enhetschefen i dessa fall haft en större påverkan på gruppen.  

 

Vid en av gruppintervjuerna som genomfördes under en arbetsplatsträff medverkade fyra 

personer varav endast två av dem deltog aktivt. De andra två personerna yttrade sig endast vid 

ett fåtal tillfällen och då oftast på uppmaning av de andra personerna eller om de fick en fråga 

om de höll med eller inte. Trots detta tycktes de två aktiva personerna vid ett flertal tillfällen 

vända sig till en av de mer tillbakadragna personerna för att få medhåll vilket kan tolkas som 

att denna person hade någon slags social makt över de andra i fokusgruppen. Som tidigare 

nämnts kan det vara svårt att avhjälpa att intervjupersonerna faller in i sina vardagliga roller. 

Trots försök att bjuda in de mer tystlåtna personerna bidrog inte detta till någon förändring i 

gruppdynamiken. I fallet med denna grupp uppfattades det så att de tillbakadragna personerna 

hade valt denna position snarare än att de tvingats in i den. 

 

En strukturerad intervjuguide (se bilaga 2) användes vid alla intervjuer. Den utformade 

intervjuguiden tillämpades främst som ett stöd att återgå till utifall att diskussionerna 

hamnade för långt från ämnet men också för att försäkra att studiens frågeställningar blev 

besvarade. I de två grupper som upplevdes oengagerade kom intervjuguiden mest till 

användning eftersom dessa grupper inte diskuterade lika självständigt, vilket medförde att fler 

ämnen fick introduceras för att skapa nya diskussioner. Wibeck (2010) menar att intervjuerna 

ofta fungerar väl om det finns en formulerad intervjuguide att återgå till men där 

intervjupersonerna ändå tillåts att diskutera fritt om ämnen som de själva introducerat. 

Eftersom vårdpersonalen är experter på hur arbetet med demenssjuka går till är deras egna 

tankar och funderingar värdefulla för resultatet. En alltför strukturerad intervjumetod skulle 

kunna osynliggöra deras åsikter och värderingar kring demenssjukas sexuella uttryck då de 

inte hade fått diskutera lika fritt. 

 

Innan intervjuerna påbörjades repeterades muntligen den information kring 

intervjupersonernas rättigheter som de i ett tidigare skede fått ta del av i informationsbrevet. 

De fick frågan om deras diskussioner fick spelas in för att underlätta att informationen kunde 

tillvaratas på ett ordagrant sätt. Ett samtyckeskontrakt (se bilaga 3) som skriftligen 

förtydligade information om rättigheter och inspelat material delades ut och skrevs på av 
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intervjupersonerna. Det gjordes ingen särskild uppdelning när det gällde genomförandet av 

intervjuerna utan vi deltog båda på lika villkor. Båda fick på så vis möjligheten att ställa 

frågor som kom upp under intervjuns gång. 

 

Bearbetning av empiri 
 

En ordagrann transkribering genomfördes av de fyra inspelade intervjuerna som var mellan 

35-60 minuter långa. Efter varje enskild intervju transkriberades materialet i direkt anslutning 

till intervjutillfället eftersom gruppintervjuer kan innebära större svårigheter när det kommer 

till att urskilja de olika personernas röster (Bryman, 2011). Ju starkare minnet av intervjun är, 

desto lättare blir transkriberingen av sekvenser där intervjupersonerna talar i mun på varandra. 

Från intervjuerna översattes inte bara vad som sades i skrift utan även uttryck för till exempel 

tvekan, tystnader och skratt transkriberades. För att kunna bearbeta det insamlade materialet 

användes en innehållsanalys. En innehållsanalys innebär att, i förväg fastställda steg i 

analysen följs och att det insamlade materialet kodas på ett sätt så att tydliga mönster kan 

hittas (Wibeck, 2010). 

 

Det första steget togs genom att studiens frågeställningar användes för att koda de 

transkriberade intervjuerna. Därefter söktes mönster där det, mellan grupperna, fanns liknande 

funderingar och åsikter kring specifika faktorer eller situationer. Vid urskiljandet av dessa 

mönster kunde även skillnader mellan grupperna kartläggas. Under bearbetningen av 

intervjuerna kunde likheter och skillnader i de enskilda gruppernas diskussioner identifieras. 

Det sista som gjordes var att urskilja de implicita uttrycken i vårdpersonalens berättelser och 

funderingar. För att förstå resultatet som framkom av innehållsanalysen anyserades detta 

sedan med hjälp av de tre begreppen heteronormativitet, den heterosexuella matrisen och 

makt samt Åkerströms artikel ”Det gicks bärsärkargång”. För att sätta resultatet i en kontext 

användes även tidigare forskning som gjorts inom ämnet. 

 

De citat som redovisas i resultatet är omskrivna från talspråk till skriftspråk i de fall det har 

ansetts nödvändigt för läsarens förståelse av intervjupersonernas uttalande. För att tydliggöra 

citat som är tagna ur sitt sammanhang har beskrivningar inom hakparenteser använts som 

syftar till vad intervjupersonerna talar om. I fall där flera uttalanden redovisas i samma citat 

har tre punkter inom hakparenteser använts för att förtydliga att dessa uttalanden inte gjordes i 
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direkt följd. De citat som redovisas där två personer uttalar sig är angivna med bokstäverna A 

respektive B. 

 

Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig en studies valda metod kan anses vara. Reliabiliteten är 

hög om liknande resultat skulle uppnås vid användandet av samma intervjuguide på en annan 

plats och vid en annan tidpunkt (Bell, 2006). Eftersom det har utförts intervjuer med specifika 

personer vid en särskild tidpunkt kan detta medföra en lägre reliabilitet. Det begränsade 

antalet intervjuer som ligger till grund för studien riskerar också att påverka resultatets 

tillförlitlighet. Skulle denna studie användas vid ytterligare forskning kan eventuellt samma 

tillvägagångssätt på ett större urval av intervjupersoner ge ett annorlunda resultat. Eftersom 

studiens syfte är att öka förståelsen för hur vårdpersonal på demensboenden tolkar, bemöter 

och hanterar demenssjukas sexuella uttryck, ökar svårigheterna att uppnå en hög reliabilitet. 

Både vårdpersonalens åsikter om demenssjukas sexuella uttryck och sättet de tolkats på 

påverkas av den rådande tidens och platsens normer och värderingar, vilket innebär att detta 

haft en inverkan på resultatet. Flera citat redovisas i resultat- och analyskapitlet för att ge 

läsaren en större förståelse för vilka uttalanden som ligger till grund för de tolkningar som 

gjorts av resultatet och på så vis höja studiens reliabilitet. 

 

Validitet handlar om hur giltigt och trovärdigt tillvägagångsättet och tolkningen av det som 

studerats i en studie är. Om den valda metoden i studien inte kan anses mäta det som är syftet 

med studien, blir resultatet mindre trovärdigt och validiteten låg (Bell, 2006; Wibeck, 2010). 

Wibeck (2010) menar att flera faktorer kan påverka studiens validitet vid användandet av 

fokusgruppsintervjuer. Det finns en risk att intervjupersonerna överdriver sina åsikter för att 

övertyga och få de övriga deltagarnas medhåll. Intervjupersonerna kan dölja sina åsikter på 

grund av gruppdynamikens påverkan men också på grund av en rädsla för att åsikten inte är 

socialt accepterad. Vissa uttalanden kan utelämnas av intervjupersonerna för att inte genera 

gruppen och för att de själva upplever svårigheter att diskutera ämnet. Dessa faktorer kan 

dock vara ett resultat i sig då sociala fenomen ska studeras (Wibeck, 2010). 

 

Eftersom denna studies syfte är att öka förståelsen för hur vårdpersonal på demensboenden 

tolkar, bemöter och hanterar demenssjukas sexuella uttryck, blir gruppernas samspel 

värdefullt och redovisas som en del av resultatet. Mönster kan urskiljas i vad 
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intervjupersonerna valt att ta upp eller kringgå. Vårdpersonalens personliga värderingar och 

åsikter anses i studien vara något som konstruerar en gemensam förståelse för demenssjukas 

sexuella uttryck genom gruppens interaktion. För att komma åt gruppernas gemensamma 

attityder är användandet av fokusgruppsintervjuer ett sätt att öka studiens validitet. Wibeck 

(2010) menar att ett annat sätt att öka validiteten är att jämföra studiens resultat med andras 

resultat. Den tidigare forskning som tagits upp i studien används därför i resultat- och 

analyskapitlet för att påvisa likheter och skillnader mellan olika forskningsresultat. Det är 

viktigt för validiteten att studiens tillvägagångssätt redovisas tydligt och att läsaren därigenom 

kan skapa sig en uppfattning om hur trovärdigt studiens resultat är (Bell, 2006). 

  

Etiska överväganden 
 

Intervjupersonernas olika föreställningar om sexualitet påverkar hur de hanterar ämnet. Vissa 

människor kan uppleva samtal om sexualitet som något genant (Hulter, 2004). För att undvika 

att vårdpersonalen skulle hamna i en obekväm situation, bifogades ett informationsbrev till 

den förfrågan som gjordes till enhetscheferna på de olika särskilda boendena. 

Informationsbrevet skickades ut för att vårdpersonalen på ett tidigt stadium skulle kunna ta 

ställning till om de ville medverka eller inte. I informationsbrevet angavs att intervjun var 

frivillig, att de har rätten att när som helst välja att avbryta medverkan och att allt som 

kommer fram under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Bell (2006) skriver om 

skillnaden mellan anonymitet och konfidentialitet och hur dessa två begrepp ofta används 

utan att närmare definieras. Anonymitet anses vara när intervjupersonen är helt okänd för 

forskaren, vid till exempel en enkätundersökning. Konfidentialitet anses vara när den 

information som ges, vid till exempel en intervju, inte ska beskrivas på ett sätt så att 

intervjupersonerna ska kunna kunna identifieras. Bell (2006) understryker vikten av att 

definiera vad som avses när begreppet konfidentialitet används, vilket gjordes i denna studies 

informationsbrev.  

 

Vid intervjutillfällena stämde vi av att alla intervjupersoner tagit del av informationsbrevet, 

och förtydligade intervjupersonernas rättigheter. Även frågan om inspelning av intervjuerna 

togs upp för att alla skulle få en möjlighet att godkänna eller avböja detta. Intervjupersonerna 

fick sedan skriva på ett samtyckeskontrakt där alla rättigheter återigen angavs. I 

samtyckeskontraktet angavs även att allt material som framkom under intervjuerna raderas 

efter färdigställandet av studien. 
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Resultat och analys 
 

Studiens resultat redovisas utifrån de mönster och teman som framkom i analysen av det 

empiriska materialet. Enskilda åsikter som är viktiga för resultatet redovisas i förekommande 

fall under respektive teman. För att förstå resultatet har det analyserats med hjälp av den 

tidigare genomgångna teorin och forskning. 

 

Gift och otrogen eller dement och utan förstånd? 
 

Vid alla intervjutillfällen framkom tankar från vårdpersonalen att den demenssjukas civila 

status spelade roll för vilken bedömning de gjorde i olika situationer. Vårdpersonal gav 

exempel på en man och en kvinna som var gifta och flyttade in på boendet tillsammans. Parets 

relation beskrevs med positiva ord, vårdpersonalen var glada att de kunde fortsätta bo 

tillsammans, att de kunde rå om varandra och tyckte att de var fina ihop. En förklaring till att 

vårdpersonalen hade en acceptans inför parets relation skullle kunna vara att de faller inom 

ramen för både den heterosexuella matrisen och heteronormativiteten. Att det var en man och 

en kvinna som haft en stadig relation under lång tid verkade bidra till att vårdpersonalen 

betraktade deras sexuella uttryck som självklara. Vårdpersonalen tycktes inte se några 

problem med vad de betraktade som oskyldiga uttryck för kärlek, att de till exempel höll 

hand. Det var endast i dessa fall som vårdpersonalen uttryckte att demenssjukdomen inte 

innebar ett problem i relationen trots att endast en av parterna var frisk. 

 

I andra fall underströk all vårdpersonal att det är demenssjukdomen som gör bedömningarna 

av situationerna komplicerade. Problem kunde uppstå då en demenssjuk person som ansågs ha 

en stadig relation flyttade in på demensboendet utan sin friska partner, och där började 

uttrycka sig sexuellt med en annan demenssjuk person. Vårdpersonalen verkade uppleva 

svårigheter i dessa situationer, eventuellt eftersom det bröt mot den heteronormativa 

föreställningen om att sexuella uttryck inte bör ske mellan två personer om någon av dem 

ingår i en stadig relation. Några grupper förklarade att det är svårt att veta om den 

demenssjuka funnit en ny kärlek på boendet och därmed var otrogen, eller om personen helt 

enkelt inte förstod att den de höll hand med inte var dess partner. För att veta vilka situationer 

de behövde avleda försökte vårdpersonalen föreställa sig hur en frisk person hade gjort i en 

specifik situation. Gemensamt för grupperna som diskuterade detta verkade vara att de hade 

åsikten att en frisk person inte är öppet otrogen. 
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Sen får man ju tänka liksom, hade de gjort  

så här [varit otrogna] om de varit friska.. det hade de ju inte gjort.  

Ehmm.. det är väl det vi utgår ifrån liksom att.. det är jättesvårt för 

jag menar det finns ju äldre som finner varandra  

på ålderns höst också… 

 

Att som i citatet ovan utgå från att friska personer inte är öppet otrogna visar på ett 

heteronormativt tänkande. Denna spekulativa föreställning av hur parets tidigare relation sett 

ut skulle kunna vara felaktig. Att människor levt i stadiga relationer behöver inte innebära att 

de varit lyckliga tillsammans. Att parterna flyttat isär och möjligheten att kunna hitta en ny 

partner skulle kunna betraktas som en befrielse av den demenssjuka. Detta sätt att, utifrån 

egna heteronormativa föreställningar, försöka föreställa sig hur personen hade handlat innan 

demenssjukdomen innebär att vårdpersonalen utövar makt över de demenssjuka och 

kontrollerar på så vis deras möjligheter till självständiga val. Vårdpersonalen har genom sin 

anställning tilldelats makt och anses ha kunskapen att bedöma och hantera olika situationer. 

En av grupperna resonerade kring vem som egentligen ska avgöra om en person får vara 

otrogen eller inte och att de som vårdpersonal har makt att göra detta, en informell makt som 

de tillskriver sig själva. 

 

Begränsa eller möjliggöra 
 

I likhet med Schindel Martins (2004) resultat accepterade vårdpersonalen de demenssjukas 

sexualitet när den uttrycktes i kombination med kärlek och tillät då relationen att fortgå. Det 

verkar som att eftersom bedömningen är så svår, vill vårdpersonalen varken begränsa eller 

möjliggöra en relation mellan två demenssjuka. Tzeng et al (2009) menar att trots att 

relationerna får fortgå måste vårdpersonalen bevaka de demenssjuka så att ingen kommer till 

skada. Så var även fallet i denna studie men utöver detta fanns samtidigt en vilja att bespara 

den friska partnern från att se sin maka/make uttrycka sig sexuellt med någon annan 

demenssjuk på boendet. Detta leder alltså till att den friska partnern ska besparas lidande på 

bekostnad av den demenssjuka. Visste vårdpersonalen att anhöriga skulle komma försökte de 

avleda de demenssjuka, för att undvika en pinsam och jobbig situation. 
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Ja, fast det var rätt oskyldigt så och de satt i soffan  

och höll handen och så... men det beror ju på anhöriga också... kommer fru  

och make och ser detta liksom, det kan ju bli jättetokigt. 

 

I fall där vårdpersonalen ansåg att relationen utvecklats till ett problem förekom det att den 

friska partnern informerades, för att denne skulle vara förberedd på att mötas av en sådan 

situation vid besök och känna ett förtroende för vårdpersonalen. Vårdpersonalens agerande i 

dessa situationer skulle kunna förstås med hjälp av maktbegreppet. Genom att avleda de 

demenssjuka som uttrycker sig sexuellt när anhöriga väntas komma på besök undviker de att 

konfronteras med de anhörigas egna föreställningar som skulle kunna leda till att 

vårdpersonalens makt och kunskap ifrågasätts. Vårdpersonalen kan inte på förhand veta hur 

dessa föreställningar ser ut, kanske har de anhöriga en accepterande inställning. Om de 

demenssjukas relation utvecklas så att den blir allt svårare för vårdpersonalen att dölja för de 

anhöriga skulle det kunna vara så att initiativet till mötet är ett sätt för vårdpersonalen att 

manifestera sin kunskap och makt. Genom mötet kan de förmedla att de med sin kunskap har 

identifierat en svårhanterad situation och att de nu bjuder in de anhöriga till den maktfyllda 

gruppen. De anhöriga informeras och får dela med sig av sina åsikter och önskemål kring hur 

dessa situationer bör hanteras. Förhoppningen är då att de anhöriga lämnar mötet med en 

förstärkt känsla av att vårdpersonalen kan hantera de demenssjukas sexuella uttryck på ett 

professionellt sätt. Vårdpersonalen har därmed undvikit att de anhöriga ställer sig kritiskt till 

deras sätt att hantera situationerna och har istället förstärkt sin egen makt.  

 

[…]när vi gjorde den avvikelsen så ringde vår sjuksköterska 

 till hennes man och berättade vad som hade hänt 

 och att vi kommer ha henne mycket inne på rummet  

nu så att han vet varför vi har henne inne på rummet. 

 Då fick vi en komplimang om att vi sköter det  

så professionellt och att han litar fullt ut på oss.  

 

I de fall där det inte fanns någon anhörig betraktades nya relationer mellan demenssjuka inte 

vara lika svårbedömda. Det var däremot viktigt att skydda de båda parterna så att relationer 

endast inleddes mellan de som hade lika förutsättningar att kunna förstå vad de sexuella 

uttrycken innebar. I en av fokusgrupperna uppstod det en diskussion, där någon tyckte att det 
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var onödigt att starta en ny relation så sent i livet, medan någon annan ansåg att de inte kan 

tänka åt någon annan och att det är viktigare att de har det bra sin sista tid i livet. 

Ambjörnsson (2006) beskriver hur heterosexualiteten kan delas in i olika nivåer. Det finns 

inte bara ett sätt att uttrycka sin heterosexualitet på vilket innebär att även heterosexuella 

människor kan falla utanför ramen för vad som är heteronormativt. Det räcker alltså inte att 

det finns ett heterosexuellt begär utan en rad olika kategorier ska sedan uppfyllas för att till 

fullo uppnå normen. Dessa kategorier handlar bland annat om att sexualiteten ska utryckas i 

ett livslångt monogamt förhållande mellan en man och en kvinna i reproduktivt syfte. Tanken 

om att en äldre person som levt i en relation större delen av sitt liv inte ska inleda en ny 

relation då partnern gått bort vid hög ålder, kan anses vara ett uttryck för en heteronormativ 

syn på äldres relationer. 

 

Men jag känner lite också, om de har haft fruar  

och så innan, det känns ju lite dumt om det skulle 

 hända. […] Ja, men om de är dementa, då vet de ju inte  

vad de gör. Om man säger att de varit gifta innan men  

parterna [i relationen] är döda liksom.  

[…] Men ändå, det är så onödigt. 

 

Så länge den kvarlevande förblir änka eller änkling faller denne ändå inom ramen för 

heteronormativiteten eftersom titlarna vittnar om ett monogamt förhållande tidigare i livet. I 

uttalandet om att det är onödigt att inleda en relation verkar det dölja sig en föreställning om 

hur den kvarlevande personen bör fortsätta sitt liv, där en ny relation inte är inräknad. Inleds 

en ny relation efter den andres bortgång bryter personen mot heteronormativiteten. 

 

Rätt uttryck på rätt plats 
 

Det fanns en samstämmighet i alla grupperna om att sexuella uttryck inne i det privata 

rummet helt accepterades och om de till exempel råkade ertappa någon med att onanera gick 

de helt enkelt ut och gjorde ingen stor sak av det. Det egna rummet var den enda platsen där 

de demenssjuka fick uttrycka sig sexuellt på egen hand utan att vårdpersonalen försökte 

avleda dem. Sexualiteten kan därför anses vara något som endast får uttryckas i avskildhet 

från andra. Detta är i likhet med den heteronormativa synen, där sexualiteten endast får 

praktiseras i det egna hemmet och inte på offentliga platser (Ambjörnsson, 2006). Om den 
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demenssjuka onanerade i de gemensamma utrymmena var det vanligast att förflytta den 

demenssjuka som onanerade in på sitt rum, men om detta inte fungerade kunde vårdpersonal 

täcka över med en filt och försöka att flytta de andra så att de inte skulle bli upprörda. Vikten 

av att skydda de andra nämndes av alla, men en grupp tog också upp att de ville skydda den 

demenssjuka som onanerade, eftersom personen inte förstår den egna handlingen. 

Vårdpersonalen ansåg att det var kränkande för den enskilde. 

 

Ja, för det är ju onani och det är en privat sak som 

man inte gör inför andra så... om inte den spärren finns och det 

gör den ju inte liksom så måste vi ju göra något för att  

normalisera det och försöka få honom att gå in i sin  

lägenhet och... för hans skull. 

 

En grupp berättade om en händelse där en i vårdpersonalen ertappade en man med att onanera 

på mannens rum. Personen hade svårt att hantera detta själv och ville kontakta sjuksköterskan. 

Detta gjordes aldrig eftersom de andra i vårdpersonalen inte tyckte att det var något som 

behövde rapporteras eller uppmärksammas. Schindel Martin (2004) skriver att de personer 

som har en accepterande syn på äldres sexualitet kan försöka att hjälpa de med en konservativ 

inställning att försöka förstå och acceptera, vilket gjordes i denna situation. Det är även ett 

exempel på Åkerströms (2000) beskrivning om hur en gemensam förståelse konstrueras 

genom vårdpersonalens interaktion i gruppen.  

 

Om vårdpersonalen ansåg att de demenssjuka uttryckte sig sexuellt på ett överdrivet sätt var 

det vanligt att de förflyttade den personen in på rummet. Bedömningen av vad som ansågs 

överdrivet varierade från situation till situation och beroende på vilken vårdpersonal som 

fanns i närheten. I vissa fall när vårdpersonal bad den demenssjuka att gå in på rummet 

upphörde denne med sitt opassande beteende och uttryckte förvirring över vad den gjort för 

fel. Eftersom beteendet då redan hade upphört och den demenssjuka glömt vad som just hänt, 

behövde personen inte gå in på rummet. Vid verbala sexuella uttryck som inte ansågs 

överdrivna kunde vårdpersonalen skämta med den demenssjuka om att de borde tvätta 

munnen med tvål för att på så sätt avdramatisera. Detta sätt att hantera vissa situationer får en 

närmare beskrivning längre fram i texten. 
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Aldrig ensamma 
 

Precis som alla grupper var överens om att sexuella uttryck på det egna rummet accepterades, 

var alla grupper även överens om vikten av att de demenssjuka inte fick vara ensamma med 

varandra på de privata rummen. Fanns det även en risk att något skulle hända i de 

gemensamma utrymmena såg vårdpersonalen till att de demenssjuka inte lämnades utan 

uppsikt. Detta eftersom demenssjukdomen i vissa fall bidrog till att två demenssjuka inte 

ansågs kunna ha en jämbördig relation. I det specifika fallet var kvinnan långt gången i sin 

demenssjukdom men var alltid glad och positiv. Mannen hade en mild demenssjukdom och 

när han uttryckte sig sexuellt mot kvinnan brukade hon le och skratta mot honom.  

 

Hon är väldigt dement. Ja, det är hon ju och för det mesta  

är hon väldigt glad och positiv och ler och det kan ju också  

ge honom signaler om att ”jag tycker om dig”… 

 

Tzeng et al (2009) fann också att demenssjuka kunde ge positiva gensvar på andras sexuella 

uttryck och att det i de fallen berodde på att de hade känslor för den andre. I fallet som 

vårdpersonalen beskriver i citatet ovan uttryckte de en osäkerhet kring om kvinnan var 

intresserad eller om hennes positiva gensvar berodde på hennes demenssjukdom. Då mannen 

både kramade, pussade och vid ett obevakat tillfälle kysst kvinnan kände vårdpersonalen att 

de båda inte kunde lämnas ensamma i de gemensamma utrymmena heller.  

Trots att de sexuella uttrycken mellan två demenssjuka ansågs oskyldiga och tilläts i de 

gemensamma utrymmena hölls det hårt på reglerna kring egna rum och egna sängar. I flera 

fall förekom det att de demenssjuka blev ledsna och började gråta om de inte fick vara 

tillsammans.  

 

Vi hade en tant som hela tiden tyckte att det var  

hennes man. Och som många gånger bäddade ner  

honom i sin säng. Och sen när vi tog ut personen, jag menar mannen, var  

hon jätteledsen och… jätteledsen var hon. ”Varför tar ni honom  

när han är min man?” 

 

Att de demenssjuka blev ledsna verkade vårdpersonalen inte ta som ett tecken på att de 

verkligen hade känslor för varandra. Även om vårdpersonalen i vissa fall blev berörda av de 
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demenssjukas önskan om att få vara tillsammans var det viktigare att undvika risken att någon 

av dem skulle komma till skada. 

 

Snuskiga gubbar och gulliga tanter 
 

De flesta relationer mellan demenssjuka är heterosexuella (Ehrenfeld, 1999; Schindel Martin, 

2004; Tzeng et al, 2009). När intervjuerna genomfördes hade ingen av grupperna erfarenhet 

av demenssjuka som intresserat sig för personer av samma kön. Vårdpersonal fick frågan om 

det fanns någon skillnad mellan hur demenssjuka män och kvinnor uttrycker sig sexuellt. Alla 

grupperna svarade att de aldrig varit med om kvinnor som uttryckt sin sexualitet utan att det 

var männen som stod för det.  

 

A- Nej, det är män. Jag har nog aldrig varit med om en kvinna som… 

B- Nej, faktiskt inte. Nu när jag tänker efter. 

A- Det är karlarna. 

 

Under intervjuernas gång framkom dock att kvinnor bäddat ner män i sina sängar, höll handen 

med män, pussade på män, var svartsjuka på kvinnlig vårdpersonal och kommenterade mäns 

utseende. Vårdpersonalens tankar kring män och kvinnor kan förstås med hjälp av den 

heterosexuella matrisen. Demenssjuka mäns och kvinnors handlingar tolkas olika på grund av 

vårdpersonalens föreställningar om hur en kvinna eller man ska uppträda.  

 

… känslomässigt så... män är ju mer fysiska, jag tror att det  

är oberoende av vilken ålder, de vill ju ta på en  

annan människa eller kvinna eller så. 

 

Stubbs (2011) skriver att män i större utsträckning uttrycker sin sexualitet på ett mer 

opassande sätt än vad kvinnor gör. Genom att vårdpersonalen först och främst tänker på 

männens sexualitet stöds den slutsats som tidigare dragits angående männens 

överrepresentation i statistiken. En förklaring till att kvinnors sexuella uttryck förbisågs skulle 

kunna vara föreställningar om manlig och kvinnlig sexualitet. Männen ansågs vara mer öppna 

med sitt sexuella intresse, mer fokuserade på rumpa och bröst och ansågs medvetna om det 

sexuella i handlingen. Kvinnorna beskrevs som att de ville ge och få närhet och ömhet vilket 

ledde till att deras uttryck tolkades som kärlek och därmed accepterades på annat sätt än vad 
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männens uttryck gjorde. Därmed tolkas männens sexuella uttryck i större utsträckning som 

opassande. 

 

I vårdpersonalens bedömningar av hur en situation ska hanteras diskuterade flera grupper om 

hur de lär känna de demenssjuka och att situationerna tolkades utefter vem som uttryckte sig 

sexuellt. Kommentarer eller fysisk närhet från en person kunde tolkas som en sexuell invit 

men om detsamma uppvisades av en annan demenssjuk tolkades det som ett uttryck för 

ömhet. 

 

Den ena kan mena något medan en annan  

bara är en mysgubbe och det räcker där. 

 

En grupp diskuterade att det antagligen kommer att bli en större öppenhet kring sexualiteten 

även på demensboenden eftersom synen på sexualitet i samhället har förändrats mycket 

snabbt under bara några årtionden. Sexualiteten är inte lika skambelagd längre och människor 

kan vara öppna med vilken sexuell läggning de har på ett helt annat sätt. Vårdpersonalen 

menade att de som är demenssjuka idag har vuxit upp med andra värderingar som kan påverka 

hur de uttrycker sin sexualitet. De yngre generationerna kommer även att kräva mer av vården 

och som exempel angav gruppen att det kanske kommer att finnas handlingsplaner över hur 

de demenssjukas sexualitet ska hanteras. De diskuterade även om demenssjuka kvinnor skulle 

uttrycka sin sexualitet mer om det fanns fler män som arbetade på demensboendet. Gruppens 

diskussion visar på en medvetenhet om en kommande förändring där sexualitet inte längre 

kommer att kunna ignoreras. 

 

Reglera unika fall 
 

Vårdpersonalen i alla grupper diskuterade att det skulle vara svårt eller rent av omöjligt att 

utforma riktlinjer för hur de skulle bemöta de demenssjuka när de uttryckte sig sexuellt 

eftersom varje fall är unikt. Samtidigt beskriver vårdpersonal hur det finns riktlinjer för hur de 

ska hantera situationer då någon av de demenssjuka uppträder aggressivt. Trots att 

sexualiteten borde vara lika unik som aggressiviteten har de olika verksamheterna tydliga och 

detaljerade riktlinjer och handlingsplaner för hur vårdpersonal ska bemöta en aggressiv 

person. Acceptansen för aggressivitet tydliggörs genom att den från organisatoriskt håll 

uppmärksammas medan ingen av verksamheterna har något liknande för sexualitet. Trots att 
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aggressiviteten uppmärksammas visar studier att det är ett något som underrapporteras (se till 

exempel Åkerström, 2000). En risk finns att sexualiteten är ännu mer underrapporterad då 

vårdpersonalen inte har någonstans att dokumentera sexuella uttryck. En grupp menade att 

sexuella uttryck inte får rapporteras och dokumenteras. 

 

[…] vi får inte kommentera exakt. Det får vi absolut inte. 

 […] Ja, det var ju för att de anhöriga läser papperna.[…] Nej, det fick man inte  

göra och det var faktiskt så att chefen sa… hon hade nog 

 talat med Socialstyrelsen då  

för att man får inte skriva vad som helst. Det bara är så. 

 

Det finns dock inga lagstadgar i socialtjänstlagen som specifikt uttrycker vad som ska 

dokumenteras, däremot ska hänsyn tas till den demenssjukas integritet och endast händelser 

av betydelse får dokumenteras (SFS 2001:453). Endast en person från alla intervjugrupper 

önskade att det skulle finnas riktlinjer som snarare skulle omfatta hur och när sexuella uttryck 

ska rapporteras, i likhet med den hantering av aggressivitet som redan finns, än hur det direkta 

bemötandet skulle se ut. 

 

Sexuella uttryck - sjukligt och naturligt 
 

När demenssjuka uttryckte sig sexuellt mot vårdpersonalen beskrev en del detta lättvindigt. 

Intervjupersonerna tycktes använda vissa ord för att avdramatisera händelser och istället för 

att säga att de blivit utsatta, kunde någon beskriva det i termer som ”en klapp på rumpan”. 

Detta kan tolkas på två olika sätt. En förklaring skulle kunna vara att de i situationen faktiskt 

inte upplevde att de var sexuellt utsatta men det skulle också kunna vara ett sätt att 

avdramatisera dessa händelser. Åkerström (2000) förklarar att det inte endast är retoriken som 

används för att avdramatisera vissa händelser utan att det även kan bero på en föreställning 

om att äldre personer inte är möjliga förövare. Samtidigt som alla intervjupersoner i denna 

studie uttrycker att sexualiteten är den starkaste driften en människa har och att den självklart 

finns kvar under hela livet, fanns det en tendens att betrakta sexualiteten annorlunda, beroende 

på vilken kontroll vårdpersonalen upplevde att de hade över situationen. I de fall där 

vårdpersonalen blivit utsatta förminskades inte bara handlingen genom en avdramatiserande 

retorik utan kopplades direkt till demenssjukdomen. 

 



 

30 

 

Sen är det ju det, de är ju dementa, man vet ju inte  

vad de tror att de gör egentligen... […] De kan ju tro  

att de kliar en på armen. 

 

Detta var även fallet då situationer mellan två demenssjuka urartat. Precis som Stubbs (2011) 

menar verkar alltså sexualiteten betraktas som naturlig i de fall som vårdpersonalen anser vara 

hanterbara. När de demenssjukas sexuella uttryck inte stämde överens med vårdpersonalens 

föreställningar ansågs det däremot bero på demenssjukdomen. 

 

Avdramatiserande skratt 
 

Ett annat sätt som vårdpersonalen använder för att avdramatisera de demenssjukas sexuella 

uttryck var att skämta och skratta åt det. Åkerström (2000) menar att gruppmedlemmarna 

genom skrattet kan förmedla till varandra att de har kontroll över situationerna. Genom att 

tillsammans skratta åt händelserna kan vårdpersonalen skapa en känsla av att de kan hantera 

de demenssjukas sexuella uttryck. Under intervjuerna märktes detta tydligt då vårdpersonal 

vid flera tillfällen skrattade under berättelser om deras erfarenheter. Istället för att välja ett ord 

för det manliga könsorganet förmedlades detta genom ett skratt, men ändå så att det var 

uppenbart för åhörarna vilket ord skrattet ersatte.  Det var inte endast när händelserna 

återberättades som skrattet användes utan några grupper uttryckte att när de ertappat någon, 

först blivit chockade och att de sedan på ett skämtsamt sätt berättat för kollegorna om vad 

som hänt. Att skratta används alltså inte bara under själva intervjun utan även i det dagliga 

arbetet. 

 

Jaja, det har ju bara hänt en gång, då gick jag  

och sa vad som hade hänt, jag bara ahh shiit! Han såg ju inte mig och 

 sen skrattade vi lite och sen var det inte mer med det. 

 

Det ska tilläggas att alla grupper i studien uttryckte att de hade tillräcklig kunskap och 

erfarenhet för att kunna hantera de demenssjukas sexuella uttryck. En möjlighet är alltså att 

grupperna genom sin interaktion skapat en trygghet för varandra som gör att de upplever att 

de har kontroll över de situationer då de demenssjuka uttrycker sig sexuellt. Vårdpersonalen 

berättade att eftersom de upplevde att de kunde hantera de demenssjukas sexuella uttryck 

kopplades inte cheferna in förrän situationerna krävde möte med de anhöriga. 
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Bara gamla och sjuka 
 

En av de grupper som intervjuades uttryckte att de inte hade några erfarenheter av 

demenssjukas sexuella uttryck. Under intervjuns gång beskrev ändå intervjupersonerna 

exempel på situationer där de demenssjuka hållt handen, kommenterat utseende och gjort 

verbala sexuella anspelningar. Trots att Stubbs (2011) beskriver att ålder och sjukdom inte 

behöver innebära att sexualiteten minskar eller försvinner verkade vårdpersonalen i denna 

grupp inte se demenssjuka som sexuella varelser och tolkade därmed inte dessa handlingar 

som ett uttryck för sexualitet. 

 

[…] de är dementa och jag tror inte att de har… 

 de tänker på något sådant. […] 

Ja, de är ju både gamla och dementa så 

jag tror att det försvinner lite. 

 

En annan förklaring till gruppens attityd skulle kunna vara att de, såsom Roach (2004) 

beskriver, inte själva är bekväma med att diskutera sexualitet och att de genom att förneka de 

demenssjukas sexuella uttryck slipper ta ställning till något de finner obekvämt. En ytterligare 

faktor kan vara att det finns en överrenskommelse inom gruppen om att de inte upplever 

demenssjukas sexuella uttryck i sitt dagliga arbete. Redan vid intervjuns första fråga var hela 

gruppen eniga om att de inte varit med om något sådant. Eftersom gruppen var förberedd på 

vad intervjun skulle handla om kan det eventuellt vara så att de gemensamt kommit fram till 

denna slutsats. I motsats till de andra grupperna hade de alltså konstruerat en annorlunda bild 

kring demenssjukas sexuella uttryck. 
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Sammanfattning av studiens resultat 
 

För att vårdpersonalen skulle kunna kategorisera de demenssjukas sexuella uttryck som 

passande respektive opassande spelade många olika faktorer in. Bedömningen av om de 

demenssjuka fick uttrycka sig sexuellt berodde på om de stred mot normen av vad som kan 

anses vara acceptabelt beroende på hur de uttryckte sig, var de befann sig och vilka andra 

människor som fanns i närheten. När två demenssjuka som befann sig på olika nivåer i 

demenssjukdomen utryckte sig sexuellt med varandra ansågs detta opassande. Beroende på 

den demenssjukas civila status bedömdes deras sexuella uttryck olika, och att de i vissa fall 

var otrogna ansågs problematiskt på grund av en föreställning om att friska människor inte är 

öppet otrogna. 

 

Vårdpersonalens föreställnigar kring manlig och kvinnlig sexualitet spelade roll för hur de 

tolkade de demenssjukas sexuella uttryck vilket resulterade i olika sätt att bemöta dem. De 

demenssjuka männens sexualitet uppmärksammades och betraktades ha en allvarligare 

karaktär än de demenssjuka kvinnornas som ansågs söka ömhet och närhet. Relationer mellan 

två demenssjuka ansågs svårdbedömda eftersom vårdpersonal inte visste hur medvetna de 

demenssjuka var om vad deras sexulla uttryck innebar. För att varken begränsa eller 

möjliggöra tilläts de sexuella uttrycken att fortgå i de fall där det ansågs att ingen kunde 

komma till skada. Situationer där två demenssjuka uttryckte sig sexuellt med varandra 

bevakades av vårdpersonalen för att säkerställa att relationen inte urartade. Att förflytta den 

demenssjuke in på sitt rum var vanligt då denne uttryckt sig sexuellt i de gemensamma 

utrymmena på ett sätt som inte kunde accepteras enligt vårdpersonalens normer. 

 

Vårdpersonalen ansåg att de kunde hantera de demenssjukas sexuella uttryck. Resultatet visar 

dock att vårdpersonal för att få denna känsla av kontroll använder sig av en avdramatiserande 

retorik och skratt. Ett sätt att avdramatisera situationerna skedde genom att beskriva de 

demenssjukas sexualitet som något naturligt och självklart när vårdpersonalen kunde hantera 

dem, men som något beroende på demenssjukdomen i situationer som var opassande. En av 

intervjugrupperna kopplade inte de demenssjukas sexuella uttryck till sexualitet och uttryckte 

att de aldrig varit med om sådana situationer. Majoriteten av vårdpersonalen uttryckte att det 

inte gick att ha särskilda riktlinjer kring demenssjukas sexuella uttryck med förklaringen att 

situationerna är så unika. 
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Slutdiskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras könstillhörighet och sexuell läggning utifrån resultat och teori. 

Studiens begränsningar tas upp och förslag på framtida forskning ges. 

 

Diskussion av resultat 
 

Ingen av de intervjuade i studien redogjorde för att demenssjuka uttryckt sig sexuellt mot 

personer av samma kön. En grupp diskuterade också möjligheten att de demenssjuka 

kvinnorna eventuellt skulle uttrycka sin sexualitet mer om det funnits fler män bland 

vårdpersonalen. Samtidigt som vi förstår tanken ställer vi oss frågande till om bortfallet av 

kvinnornas sexuella uttryck beror på vårdpersonalens könstillhörighet. De demenssjuka 

männen riktar sina sexuella uttryck mot både kvinnlig vårdpersonal och demenssjuka kvinnor. 

Kvinnorna har alltså likvärdig möjlighet att uttrycka sin sexualitet mot de demenssjuka 

männen men verkar inte utnyttja detta i lika stor utsträckning som männen gör. En förklaring 

till bortfallet skulle kunna bero på att kvinnorna fortfarande identifierar sig med sin 

könstillhörighet trots sin demenssjukdom. 

 

Med denna förklaring vill vi problematisera uppdelningen av sexuella uttryck som något 

sjukligt eller naturligt. Om demenssjukdomen förhöjt den sexuella driften och minskat de 

demenssjukas hämningar och förståelse av sociala koder borde varken könstillhörighet eller 

sexuell läggning spela någon roll längre. Vårdpersonalen härleder de opassande sexuella 

uttrycken till demenssjukdomen, men resultatet pekar samtidigt på att de demenssjuka aldrig 

blir tillräckligt sjuka för att glömma normerna kring sin sexuella läggning och sin egen samt 

andras könstillhörighet. Slutsatsen om att människors könstillhörighet är konstruerad och 

inget medfött som dras inom queerteorin borde innebära att de demenssjuka blir sexuella 

varelser utan någon könstillhörighet. Om sexualiteten är lika socialt konstruerad som koderna 

om uppförande skulle de förloras i lika stor utsträckning när en människa drabbas av en 

demenssjukdom. Vi anser att queerteorins begrepp är användbart för att förstå hur 

vårdpersonalens föreställningar uppstår och upprätthålls, men på grund av denna bibehållna 

sexuella läggning och könstillhörighet ifrågasätter vi teorins beskrivning om hur kön blir till. 
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Begränsningar med studien 
 

Under genomförandet av intervjuerna har några eventuella svagheter kunnat identifieras. 

Eftersom ingen av oss har någon direkt erfarenhet av hur arbetet med demenssjuka ser ut i 

praktiken upplevdes vissa svårigheter med att på förhand veta vad som kunde tänkas komma 

på tal. Detta medförde att de sista intervjuerna gick mer på djupet eftersom förslag på 

eventuella följdfrågor uppstod efterhand som de första intervjuerna transkriberats. Att vi inte 

hade någon förförståelse i ämnet som skulle studeras var en fördel under intervjuerna 

eftersom vi kunde motta vårdpersonalens berättelser med så lite egna värderingar och åsikter 

om deras bemötande som möjligt. 

 

För att få en bredare bild av hur de demenssjukas sexuella uttryck hanteras i hela 

verksamheten kunde intervjuer ha genomförts med enhetscheferna på de särskilda boendena. 

De hade kunnat ge sina åsikter och berättelser om hur arbetet ser ut från deras sida och en 

jämförelse med vårdpersonalens redogörelser hade kunnat göras. Studien syftar dock snarare 

till att uppnå förståelse för hur vårdpersonal arbetar i direkt kontakt med de demenssjuka än 

att få en helhetsbild av verksamhetens arbete. I studien deltog endast en man vilket skulle 

kunna anses vara en begränsning i utförandet av studien. Eftersom urvalet bestod av befintliga 

personalgrupper var könsskillnaderna ändå representativt för hur det ser ut i de specifika 

grupperna och inom äldreomsorgen i stort. 

 

Framtida forskning 
 

På grund av resultatet i denna studie som visar att vårdpersonalen bedömer situationer och 

bemöter de demenssjuka utifrån egna värderingar anser vi att forskning borde göras kring hur 

detta bemötande påverkar de demenssjukas sexuella välbefinnande. Utifrån denna studie är 

det svårt att göra en bedömning av hur effektivt vårdpersonalens bemötande är för de 

demenssjukas välbefinnande vilket framtida forskning måste kunna ge svar på för att utforma 

en så välfungerande demensvård som möjligt där sexualitet inte förbises. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

  

 

 
Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver vi vårt 

examensarbete som handlar om demenssjukas sexuella uttryck. Syftet med arbetet är att öka 

förståelsen för hur vårdpersonal på demensboenden tolkar, bemöter och hanterar 

demenssjukas sexuella uttryck. Vi vill under intervjun diskutera kring ämnet, bland annat 

vilka olika sexuella uttryck som syns i praktiken och hur de upplevs och bemöts. Vi beräknar 

att intervjun kommer att ta ca 45-60 minuter och genomföras i grupp om tre till fem personer.  

 

Vi förstår att detta kan vara ett känsligt ämne och vill därför understryka att det är frivilligt 

och att man när som helst får avbryta intervjun om man inte känner sig bekväm eller inte 

längre vill medverka. Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och varken ditt namn, 

verksamheten eller kommunen kommer att framgå i arbetet. 

 

Vid frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss: 

Joanna Pemsel: jj222ap@student.lnu.se 

Hanna Lood: hlocu09@student.lnu.se 

 

Med vänliga hälsningar, 

Joanna Pemsel och Hanna Lood 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor: 

 

Vilken utbildning har ni? 

 

Hur gamla är ni? 

 

Hur länge har ni arbetat med demenssjuka? 

 

Öppningsfrågor  

 

1. Vad har ni för erfarenheter av demenssjukas sexuella uttryck? 

 

2. Vilka handlingar tänker ni på när vi säger demenssjukas sexuella uttryck? 

 

3. Mot vem riktas de sexuella uttrycken? 

 

4. Kan ni se någon skillnad i hur män uttrycker sig sexuellt och hur kvinnor uttrycker sig 

sexuellt? 

 

Nyckelfrågor  

 

5. Finns det något sexuellt uttryck som är problematiskt att bemöta? 

 

6. Hur påverkar platsen, där den demenssjuka befinner sig, ert bemötande? 

 

7. Finns det något sexuellt uttryck som inte är så angeläget att bemöta?  

 

8. Vad skulle kunna påverka hur ni som personal bemöter den demenssjukas sexualitet? 

- Utbildning, ålder, etnicitet, erfarenhet etc.?  
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9. Anser ni attt ni har fått den kunskap och information som ni behöver för att bemöta 

demssjukas sexuella uttryck? 

 

10.  När de demenssjuka uttrycker sig sexuellt, hur hanterar ni det?  

- I grupp, enskilt eller med ledningen? 

 

11.  Finns det några riktlinjer att arbeta utifrån?  

- Skulle det vara önskvärt? 

- Hur skulle dem se ut? 

 

12. Har någon något ytterligare att tillägga?  
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Bilaga 3 
 

Samtyckeskontrakt 

 

Forskningshuvudman är Linnéuniversitet. 

 

Intervjuaren ansvarar för att all data som insamlats i projektet bevaras så att inte obehöriga 

kan komma åt dem. Allt material kommer efter det att studien har färdigställts att raderas.  

 

Det som sägs under intervjun kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att 

personerna som deltagit ej ska kunna identifieras i den framställda texten.  

 

 

 

Härmed samtycker jag__________________________________________________(namn) 

 

Till deltagande i undersökningen med syfte att öka förståelsen för hur vårdpersonal på 

demensboenden tolkar, bemöter och hanterar vårdtagares sexuella uttryck. 

 

 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande i denna studie är frivilligt och jag kan när som helst 

avbryta min medverkan utan att ange något skäl.  

 

_________________________________(datum) 

 

_________________________________(ort) 

 

_________________________________(underskrift) 

 

 

 

Om du har frågor eller funderingar efter intervjutillfället tveka inte att kontakta oss via mejl: 

 

Joanna Pemsel: jj222ap@student.lnu.se 

    

Hanna Lood: hlocu09@student.lnu.se 
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