
 

 
 
Examensarbete i omvårdnad, 15 hp 

 
 
 
 
 
 
Sexuell aktivitet, tillfredställelse med sexualliv 
och livstillfredställelse hos äldre personer 

- En kvantitativ tvärsnittsstudie 

 
Filippa Prahl Blackby 
Susanna Svensson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Johan Sanmartin Berglund 
Sjuksköterskeprogrammet, kurs: OM1434 
Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa 
Karlskrona december 2016



 

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa,  
Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad 
December 2016 

 

Sexuell aktivitet, tillfredställelse med 
sexuallivet och livstillfredställe hos äldre 
personer 

- En kvantitativ tvärsnittsstudie 
 
Filippa Prahl Blackby 
Susanna Svensson 
 
 
Sammanfattning 
 
Bakgrund: Sexualiteten följer en person genom hela livet. Andelen äldre personer ökar i 
befolkningen då medellivslängden ökar. Allt fler äldre personer är sexuellt aktiva och många 
önskar att de kunde vara mer sexuellt aktiva. Att undersöka äldre personers sexuella aktivitet 
och tillfredsställelse med sexuallivet i samband med livstillfredställelse skulle kunna generera 
kunskap för sjuksköterskan i arbetet att bedriva en god omvårdnad. En ökad kunskap om 
äldre personers sexualitet skulle kunna användas i utvecklingsarbetet till att förbättra 
omvårdnaden för äldre personer i relation till deras sexualitet. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sexuell aktivitet och tillfredsställelse med sexualliv 
relaterat till kön, ålder och partnerskap samt undersöka sambandet mellan sexuell aktivitet, 
tillfredställelse med sexualliv och livstillfredställelse hos äldre personer. 
Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie. Baserad på inhämtad data från Swedish National 
Study on Aging and Care – Blekinge (SNAC-B). Deskriptiv och analyserande statistik har 
använts för att kunna se samband och förekomster. 1119 personer är med i studien i åldrarna 
60 år till 90 år och uppåt. 43,8 % är män och 56,2 % är kvinnor av de som deltog.  
Resultat: Sexuell aktivitet (p=<0,001) och tillfredsställelse med sexuallivet (p=<0,01) 
påverkar livstillfredsställelsen. Fler män är sexuellt aktiva (57,8%) medan fler kvinnor är 
tillfredsställda med sitt sexualliv (85,0%) (p=<0,001). De som har en partner är mer sexuellt 
aktiva (63,8%) (p=<0,001). Den sexuella aktiviteten minskar succesivt med åren (p=0,001).   
Slutsats: Studien visar att det finns ett samband mellan sexuell aktivitet, tillfredsställelse med 
sexuallivet och livstillfredsställelsen. Detta visar att sexualiteten är viktigt del av livet även 
för äldre personer. Denna kunskap kan ha en betydelse för att sjuksköterskan ska kunna 
förbättra omvårdnaden till äldre personer i förhållande till deras sexualitet. Det är viktigt att 
inom sjukvården bejaka äldre personers sexualitet och inte förkasta den. 
 
Nyckelord: livstillfredställelse, sexuell aktivitet, SNAC-B, tillfredställelse med sexuallivet, 
äldre personer 
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Inledning 

Sexualitet är en mänsklig rättighet enligt World Health Organization (WHO, 2006), vilket 

innebär att varje människa har rätt att uttrycka och uppfylla sin sexualitet och att ha sexuell 

hälsa förutsatt att det inte kränker någon annans rättigheter. WHO (2006) lyfter också upp att 

sexualiteten är en del av att vara mänsklig och genom den så strävar vi efter kärlek, kontakt, 

värme och närhet. Sexualiteten påverkar vår psykiska och fysiska hälsa genom tankar, 

känslor, handlingar och gensvar (ibid.). I de mänskliga rättigheterna ingår de sexuella 

rättigheterna (Utrikesdepartementet, 2006). De sexuella rättigheterna innebär rätten till sin 

egen kropp och sexualitet. Detta gäller för alla människor oberoende av funktionshinder, kön 

och ålder (ibid.). Sexualiteten kan omfatta beröring, smekning, fantasi, onani, fysisk närhet 

och värme som uppstår genom känslor (Meston, 1997; Sandberg, 2013). Sexualitet är mer än 

samlag och det uttrycks på olika sätt hos olika personer (Hulter, 2004). 

 

Sexualiteten är en central del av att vara människa och följer människan genom hela livet 

fram till slutet (WHO, 2006). Då sexualitet är en mänsklig rättighet som gäller för alla är inte 

äldre personers sexualitet mindre viktig än yngre personers sexualitet. I en studie av Gott och 

Hinchliff (2003) har det framkommit att åldern i sig inte har någon direkt påverkan på hur 

äldre personer prioriterar sex senare i livet. Det är snarare faktorer som associeras med att bli 

äldre som kan få en person att inte prioritera sex lika högt; exempelvis att inte ha någon 

partner eller att ha problem med hälsan. Att inte vara sexuellt aktiv behöver dock inte betyda 

att sex inte längre är viktigt för en person, oavsett ålder (ibid.). Då sexualiteten följer 

människan genom hela livet (WHO, 2006), är det av vikt att utöka förståelsen för sambandet 

mellan sexuell aktivitet, tillfredställelse med sexualliv och livstillfredställelse hos äldre 

personer. Att undersöka detta skulle kunna generera kunskap att använda för framtida 

utvecklingsarbete i omvårdnaden i syfte att hitta möjligheter för sjuksköterskan att förbättra 

vården för äldre personer i relation till deras sexualitet.  
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Bakgrund 

 

Äldre personer 

I befolkningspopulationen blir andelen äldre personer allt fler och ökningen sker allt snabbare 

(WHO, 2015). Det beräknas att gruppen äldre personer, 60 år och uppåt, kommer att nästan 

ha fördubblats från att vara 12 % av befolkningen till att vara 22 % mellan åren 2015 och 

2050 (ibid.). I Sverige beräknas också en ökning av äldre personer i befolkningspopulationen 

och särkilt gruppen 65 år och äldre kommer att öka mest enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 

2015). Var femte person i Sverige är 65 år eller äldre och 2060 beräknas var fjärde person att 

tillhöra denna grupp (ibid.).  

 

Det går att definiera begreppet äldre på många olika sätt och det handlar inte enbart om en 

kronologisk ålder (Persson, Boström, Allebäck, Andersson, Berg, Johansson & Thille, 2001). 

Åldrandet innebär en komplex biologisk process som även påverkar det sociala och 

psykologiska. Det finns stora individuella skillnader på hur åldrandet kan se ut (ibid.). I den 

här studien syftar begreppet äldre personer på de som är 60 år och äldre. 

 

Sexuell aktivitet och tillfredställelse med sexuallivet bland äldre personer 

Vad som definieras som sexuell aktivitet och sexuell njutning skiljer sig åt mellan olika 

personer, kulturer, platser och tider (Hulter, 2004). Det har skett en ökning av sexuell aktivitet 

bland äldre personer (Lewin, 1998). Det var fler 70-åringar år 2001 som ställde sig positiva 

till sex och de var mer sexuellt aktiva än de som var 70 år 1971 (Beckman, Waern, Gustafson 

& Skoog, 2008). De upplevde att det var en naturlig del och en viktig del av livet även i 

senare år (ibid.). Särskilt i högre åldrar tenderar den sexuella aktiviteten att skilja sig mellan 

män och kvinnor (Waite, Iaumann, Das & Schumm, 2009). Det har framförallt skett en 

ökning bland äldre kvinnor som är sexuellt aktiva, men det har också skett en ökning bland de 

äldre männen (Lewin, 1998). Särskilt senare i livet så har ett partnerskap en allt större 

betydelse för den sexuella aktiviteten (Lindau & Gavrilova, 2010). Det är vanligare att äldre 

män i högre grad har en partner än äldre kvinnor, vilket leder till att männen är mer sexuellt 

aktiva. Männen tenderar också att ha en mer positiv och tillåtande attityd till sex (ibid.).  
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För både män och kvinnor avtar den sexuella aktiviteten med högre ålder, men särskilt avtar 

den för kvinnorna (Bortz & Wallace, 1999). Detta beror snarare på faktorer som associeras 

med hög ålder, exempelvis sjukdom, funktionsnedsättning och biverkningar av mediciner, än 

åldrandeprocessen i sig (Lindau, Schulman, Levinson, O’Muircheartaight & Waite, 2007). 

Andra faktorer som också påverkar den sexuella aktiviteten bland äldre personer är attityden 

till den egna sexualiteten (Wang, Lu, Chen & Yu, 2008), samt den fysiska och psykiska 

hälsan (Lindau, Schulman, Levinson, O’Muircheartaight & Waite, 2007).  

 

I en studie som belyser äldre personers egen uppfattning om sin sexuella aktivitet 

framkommer att många önskar att de kunde vara mer sexuellt aktiva än vad de var (Ginsberg, 

Pomerantz & Kramer-Feeley, 2005). Det var också många av de äldre personerna som 

önskade att de kunde behålla sina sexuella relationer som även innefattade beröring och 

kyssar (ibid.).  

 

Även om allt fler äldre kvinnor är sexuellt aktiva (Lewin, 1998), framkommer det i en studie 

att hälften av kvinnorna i högre ålder upplevde en dålig kvalitét på deras sexualliv (Lindau & 

Gavrilova, 2010). Enligt Fugl-Meyer (1998) kände kvinnor sig otillfredsställda med 

sexuallivet tidigare i livet än vad män gjorde. Detta ligger i linje med en annan studie som är 

gjord på fysiskt aktiva äldre personer (Bortz & Wallace, 1999). Däremot visar en senare 

studie att tillfredsställelsen med sexuallivet har ökat, särskilt för kvinnorna, bland de som var 

70 år 2001 än de som var 70 år 1971 (Beckman, Waern, Gustafson & Skoog, 2008).  

 

De som har en partner är generellt mer tillfredsställda med sexuallivet än de som är 

ensamstående (Fugl-Meyer, 1998). Enligt del Mar Sanchez-Fuentes och Sierra (2015) är 

fysisk hälsa och tillfredställelse i relationen till sin partner några av de faktorer som påverkar 

tillfredställelsen med sexuallivet positivt. De faktorer som istället påverkar tillfredställelsen 

med sexuallivet negativt är hög ålder, lägre utbildningsgrad och längre förhållanden (ibid.). 

Tillfredställelsen av sexuallivet behöver dock inte ha ett direkt samband med hur ofta den 

äldre personen är sexuellt aktiv (Trompeter, Bettencourt & Barett-Connor, 2012). I en studie 

av Bortz och Wallace (1999) framkom att åldern inte verkar behöva påverka tillfredsställelsen 

med sexuallivet. En annan studie visar på motsatsen; att tillfredsställelsen med sexuallivet 

minskar med stigande ålder (Fugl-Meyer, 1998).  

 



 7 

Livstillfredställelse 

Livstillfredsställelse är en subjektiv värdering över hur tillfredsställd personen är med livet i 

sin helhet som inkluderar dåtiden, nutiden och framtiden (Durayappah, 2010). Upplevelsen av 

livstillfredsställelse skiljer sig åt mellan äldre och yngre personer (Bowling, 2010). Äldre 

personer är mer benägna än yngre att definiera livstillfredställelse som att fortsätta kunna göra 

saker som de tidigare alltid har gjort (ibid.). Livstillfredställelse hos en person är en viktig 

komponent för det mer övergripande subjektiva begreppet välbefinnande (Durayappah, 2010). 

Välbefinnandet kan påverkas, oberoende av ålder, av faktorer som långvarig sjukdom, 

psykisk hälsa, socialt stöd och självskattad hälsa (Bowling, 2010). En annan faktor som kan 

påverka äldre personers välbefinnande är begränsning till aktivitet, som ofta är en följd av 

kronisk sjukdom och smärta (Kendig, Browning & Young, 2000).  

 

Livstillfredställelsen kan också påverkas av det komplexa, flerdimensionella och subjektiva 

begreppet livskvalitet (Statens Folkhälsoinstitut, 2012). Livskvalitet inkluderar närhet, 

intimitet, sexualitet, gemenskap, lycka, välbefinnande och livstillfredställelse (ibid.). 

Bidragsfaktorer till en högre livskvalité är personliga relationer, hälsotillståndet och den 

sexuella aktiviteten (Robinson & Molzahn, 2007). En studie med äldre kvinnor som deltagare 

visade att sexuell aktivitet är en komponent av livstillfredställelsen (Woloski-Wruble, Oliel, 

Leefsma & Hochner-Celnikier, 2010).  

 

I kontakt med hälso- och sjukvård 

Många äldre personer är sexuellt aktiva, men med stigande ålder ökar risken att drabbas av 

olika hälsoproblem som kan påverka möjligheten till ett aktivt sexualliv (Lindau, Schulman, 

Levinson, O’Muircheartaight & Waite, 2007). I studien framkom att dessa problem sällan 

diskuterades i kontakt med hälso- och sjukvården (ibid.). Enligt de Oliveira Silva, Pereira 

Marinelli, Marques Costa, Gomes Santos, de Sousa och de Lima (2015) är det vanligt att äldre 

personer känner sig påverkade av samhällets fördomar om deras sexualitet. De äldre 

personerna i studien upplevde att åldern inte var en faktor som hindrade dem att njuta av sin 

sexualitet, men uttryckte även att det fanns en viss rädsla över att vara sexuellt aktiv på grund 

av samhällets stigmatiserande (ibid.).  

 

Sjuksköterskor har i en studie av Gott, Galena, Hinchcliff och Elford (2004) berättat att de 

upplever att det är viktigt att diskutera frågor som rör den sexuella hälsan med patienterna 
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eftersom det ingår i professionen att se människan utifrån ett holistiskt synsätt. 

Sjuksköterskorna upplevde dock att det var svårt att prata med patienterna om sexuella 

problem eftersom dessa ofta kan vara komplexa, tidskrävande och kräver dessutom expertis. 

De upplevde att det fanns hinder för att ta upp ämnet med patienten då det kan upplevas som 

ett känsligt ämne i allmänhet. Sjuksköterskorna upplevde dessutom att det var extra känsligt 

att diskutera dessa problem med äldre personer, samt om patienten var av motsatt kön (ibid.).  

 

Många äldre personer berättar att det känns obekvämt att ta upp frågor som rör den sexuella 

hälsan med vårdpersonal och undviker därför att ta upp ämnet i kontakt med hälso-och 

sjukvården (Baldwin, Ginsberg & Harkaway, 2003). I studien uttryckte några av de äldre 

personerna att de önskade att vårdpersonalen istället förde ämnet på tal genom att ställa frågor 

angående sexualiteten (ibid.). 

 

Sammanfattningsvis har det skett en ökning av äldre personer som är sexuellt aktiva och som 

har en positiv inställning till den egna sexualiteten (Beckman, Waern, Gustafson & Skoog, 

2008). Denna ökning har framförallt skett för äldre kvinnor (Lewin, 1998). Äldre män är dock 

generellt mer sexuellt aktiva än äldre kvinnor och en bidragande faktor till detta är att det är 

vanligare bland männen att ha en partner (Lindau & Gavrilova, 2010). Även om det har skett 

en ökning bland äldre personer som har sex och är positiva till den egna sexualiteten, så avtar 

den sexuella aktiviteten för många äldre personer i takt med stigande ålder (Bortz & Wallace, 

1999). Detta beror inte på åldern i sig utan på faktorer som rör hälsan (Lindau, Schulman, 

Levinson, O’Muircheartaight & Waite, 2007). I två olika studier framgår motstridiga resultat 

om ålderns betydelse för tillfredställelsen med sexuallivet. Att undersöka detta skulle kunna 

bidra till att öka förståelsen för ålderns påverkan på tillfredställelsen med sexuallivet. 

Livstillfredställelse är en komponent av välbefinnande (Durayappah, 2010) och påverkas 

bland annat av sexuell aktivitet (Woloski-Wruble, Oliel, Leefsma & Hochner-Celnikier, 

2010). Det verkar dock saknas tillräckligt med kunskap om sexuell aktivitet och 

tillfredsställelse med sexuallivet påverkar livstillfredsställelsen senare i livet. Äldre personer 

upplever ett stigmatiserande i samhället kring deras sexualitet (de Oliveira Silva, Pereira 

Marinelli, Marques Costa, Gomes Santos, de Sousa & de Lima, 2015). Äldre personer har i en 

annan studie dessutom uttryckt att de har ett behov av att kunna prata om deras sexualitet i 

kontakt med vårdpersonal inom hälso-och sjukvården (Baldwin, Ginsberg & Harkaway, 

2003). För att sjuksköterskan ska kunna erbjuda en god omvårdnad för alla oavsett ålder och 

kön är det viktigt att uppmärksamma och få ökad förståelse för äldre personers sexualitet. 
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sexuell aktivitet och tillfredsställelse med sexualliv 

relaterat till kön, ålder och partnerskap samt undersöka sambandet mellan sexuell aktivitet, 

tillfredställelse med sexualliv och livstillfredställelse hos äldre personer. 

 

Metod 

 

Urval 

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie och baseras på inhämtad data från Swedish National 

Study on Aging and Care – Blekinge (SNAC-B). SNAC-B är en longitudinell studie som 

utförs i Karlskrona kommun i Blekinge (Lagergren et al., 2004). I denna studie är all data 

hämtat från SNAC-B studien. Urvalsförförandet i SNAC-B är samma som för hela SNAC-

studien. SNAC är en nationell studie som förutom i Blekinge även utförs i Skåne, Stockholm 

och Gävleborg (Lagergren et al., 2004). Dessa områden är utvalda för att kunna representera 

hela Sveriges äldre befolkning. Syftet med SNAC- studien är att undersöka den äldre 

befolkningen i Sverige under en längre tid för att få ökad förståelse om åldrandeprocessen ur 

olika perspektiv samt de äldres behov av vård och omsorg. SNAC- studien fokuserar på två 

delar, en befolkningsdel och en vårdsystemsdel (ibid.). Materialet i denna studie är hämtat 

från befolkningsdelen. I befolkningsdelen har data samlats in som bland annat rör personens 

levnadsvanor, hälsostatus, funktionella och kognitiva förmåga, personlighet och 

livstillfredställelse (Lagergren et al., 2004).  

 

De som valts ut att delta i SNAC-studien är 60 år och äldre (Lagergren et al., 2004). För 

deltagarna mellan 60 och 78 års ålder sker återundersökning med intervallen vart sjätte år och 

efter 78 års ålder vart tredje år. Deltagarna ingår i tio olika ålderskohorter. Deltagare valdes ut 

till samtliga ålderskohorter vid start 2001-2003. För de fyra första ålderskohorterna 60, 66, 

72, 78 år skedde urvalet randomiserat och för de sex andra ålderskohorterna 81, 84, 87, 90, 93 

96+ år erbjöds samtliga att delta (ibid.). 
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Datainsamling 

Den första SNAC-B studien gjordes under åren 2001-2003. Av de ålderskohorters som deltog 

från början i studien återundersöktes alla utom 60 och 81 år, under åren 2007-2009. 841 av de 

personer som blev återundersökta under åren 2007-2009 tillhörde ålderskohorterna 66, 72, 78, 

84, 87, 90, 93 och 96+ år. Eftersom ålderkohorterna 60- och 81-åringar saknades i 

återundersökningsgruppen, blev dessa två ålderskohorter nyrekryterade under åren 2007-

2009. Sammanlagt så ingick det 1119 personer i denna studie, varav 278 personer tillhörde de 

nyrekryterade ålderskohorterna 60- och 81-åringar. I återundersökningsgruppen låg 

deltagandet på 88,3 %. I den nyrekryterade gruppen låg deltagandet på 70 %. 

 

Instrument och frågor 

Från SNAC-B studien används två frågor och variablerna kön, ålder samt partnerskap. Frågor 

om livstillfredsställelse har också använts genom ett instrument, Life Satisfaction Index A 

(Neugarten, Havighurst & Tobin, 1961). Från början var det 20 frågor men enligt Fagerström, 

Lindwall, Berg och Rennemark (2011) visade det sig att det var mer tillförlitligt att använda 

sig av elva frågor. Dessa elva frågor plockades ut och kodades om till en poängsumma mellan 

ett till elva. Detta gjordes utifrån Neugarten, Havighurst och Tobins (1961) poängschema för 

Life Satisfaction Index A. Utifrån poängsumman delades individerna in i tre olika kategorier; 

låg, medel och hög livstillfredställelse genom 25 % percentil. De 25 % av individerna som 

hade de lägsta poängsummorna, noll till tre, kodades till låg livstillfredställelse. De som 

kodades till kategorin hög livstillfredställelse var de individer som låg över 75 % i 

poängsumma, nio till elva. De 50 % som låg i mitten, poängsummorna 4 till 8, kodades till 

kategorin medel livstillfredställelse. Eftersom en population har undersökts klassificerades 

resultatet för att kunna tolka och arbeta med de data som framkom.  

 

Av de två frågor kring sex som har använts i studien så har svarsalternativen kodats om. Den 

första frågan ”Har Du under det senaste året varit sexuellt aktiv?” hade svarsalternativen 

”nej”, ”ja, någon gång”, ”ja någon gång i månaden”, ”ja någon gång i veckan” och ”ja, varje 

dag”. Alla alternativ som inleddes med ”ja” kodades om till ”ja” så de svaren som finns i 

resultaten är antingen ”ja” eller ”nej” för att det skulle passa syftet bättre. I syftet läggs det 

ingen vikt över hur ofta en person har varit aktiv under det senaste året. I frågan ” Är Du 

tillfreds med Ditt sexualliv?” fanns det tre svarsalternativ; ”ja”, ”nej” och ”ej relevant”. De 

som svarade alternativet ”ej relevant” kodades om till bortfall eftersom det bedömdes att det 
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svarsalternativet inte bidrog till syftet eller berättade om den svarade var tillfredsställd med 

sexuallivet eller ej.  

 

Det används också ett svarsalternativ i en fråga i resultatet och det är frågan ”Vem eller vilka 

bor Du tillsammans med?” och utav den frågan används svarsalternativet; ”Tillsammans med 

make/maka/sambo”. Detta definieras i studien som att deltagaren har en partner eller lever i 

ett partnerskap. 

 

Dataanalys 

Kvantitativ metod kan delas in i deskriptiva och explanativa projekt (Olsson & Sörensen, 

2011). Deskriptivt projekt är ofta av tvärsnittstyp, vilket innebär att en beskrivning görs av 

populationen vid ett visst tillfälle (ibid.). Eftersom studien undersöker en population för att 

beskriva vissa aspekter så görs det en deskriptiv beskrivning. För att kunna se om olika 

variabler samvarierar används korstabeller (Ejlertsson, 2012). Dataanalysen är av deskriptiv 

karaktär genom korstabeller för att kunna få en överskådlig bild över data. Programmet som 

användes för att göra korstabeller och för att bearbeta data var SPSS, statistikprogram version 

24.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA). 

 

För att påvisa signifikansen har Chi2-test använts. Genom att använda Chi2-test kan det 

utläsas om det finns en statistisk skillnad mellan grupper (Ejlertsson, 2012). Inom 

vetenskaplig tradition sätts ofta p-värdet till <0,05 för att styrka statistisk signifikans (Billhult 

& Gunnarsson, 2012). Ett lågt p-värde innebär att det finns en statistisk signifikans vilket 

minskar risken för att påstå något som är felaktigt (ibid.). I den här studien har signifikans 

nivå p-värde <0,05 valts. 

 

Etiska överväganden 

Det finns fyra huvudkrav när forskning ska göras som inkluderar människor 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, dessa är till för att skydda individen (ibid.). 

Helsingforsdeklarationens etiska principer för forskning på människor, inklusive forskning 

om identifierbar humant material och data har följts i denna studie (World Medical 

Association, 2013). Dessa etiska forskningsprinciper är till för att skydda individens integritet 
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och värna om de mänskliga rättigheterna (ibid.). Deltagandet i SNAC-studien var frivilligt, 

deltagarna har lämnat skriftligt samtycke och de kunde avbryta sitt deltagande när som helst 

(Lagergren et al., 2004). Materialet är konfidentiellt och det går inte att identifiera enskilda 

personer. SNAC-studien har ett etiskt godkännande från den forskningsetiska kommittén vid 

Lunds universitet, LU dnr 650-00 och LU 744-00 (ibid.). För att ta del av material ur SNAC-

B har det gjorts en ansökan inför denna studie som har godkänts av SNAC-B.  

 

Registerdata som har tagits del av i den här studien går inte att spåra till enskilda individer 

eftersom de data som använts är kodat. Registerdata har enbart använts i syfte till denna studie 

och har endast använts på en personlig dator. 

 

Resultat 

I figur 1 visas det demografisk data över antalet individer, kön- och åldersfördelat, som deltog 

i SNAC-B studien åren 2007-2009. I ålderkohorten 90+ är den största skillnaden mellan 

antalet mellan män (32,5%) och kvinnor (67,5%). I ålderskohorten 90+, deltar också minst 

antal individer (14,6%). 

 

Figur 1 Demografisk data för individer som deltog i studien. 
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I tabell 1 redovisas antalet individer som har svarat alternativ ”Tillsammans med 

make/maka/sambo” på frågan ”Vem eller vilka bor Du tillsammans med?” i SNAC-B, i 

förhållande till kön och ålderskohort. I tabellen går det att avläsa att det är fler män (73,6%) 

som lever tillsammans med en partner än kvinnor som lever tillsammans med en partner 

(46,0%). I förhållande till ålderskohorterna går det att utläsa att det sker en ständig minskning 

av individer som lever tillsammans med en partner då åldern ökar. Skillnaden var statistiskt 

signifikant mellan könen och mellan ålderskohorterna (p=0,001). 

 

Tabell 1 Korstabell för partnerskap relaterat till kön- och åldersfördelning, (n=1023) bortfall 

96 personer (8,6%) i båda variablerna. Testmetod som använts är Chi2-test. 

 Nej n (%) Ja n (%) Totalt n (%) p-värde 

Man 117 (26,4%) 326 (73,6%) 443 (43,3%) <0,001 

Kvinna 313 (54,0%) 267 (46,0%) 580 (56,7%)  

Totalt 430 (42,0%) 593 (58,0%) 1023  

     

60-66år 69 (19,1%) 292 (80,9%) 361 (35,3%) <0,001 

72-78år 103 (34,9%) 192 (65,1%) 295 (28,8%)  

81-87år 140 (59,8%) 94 (40,2%) 234 (22,9%)  

90+ 118 (88,7%) 15 (11,3%) 133 (13,0%)  

Totalt 430 (42,0%) 593 (58,0%) 1023  

Vald signifikansnivå p-värde 0,05 
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Sexuell aktivitet 

Tabell 2 visar att det är fler män (57,8%) som är sexuellt aktiva än kvinnor (35,4%), det är 

också fler kvinnor (55,6%) än män (44,4%) som har besvarat frågan. I förhållande till 

ålderskohorterna sker en konstant minskning av den sexuella aktiviteten med stigande ålder. 

De som har partner är mer sexuellt aktiva (63,8%). Av de som har partner är det 200 individer 

(36,2%) som svarat att de inte har varit sexuellt aktiva under det senaste året. Skillnaden var 

statistiskt signifikant mellan könen och mellan ålderskohorterna samt mellan de som har 

partner och de som inte har partner (p=<0,001). 

 
Tabell 2 Korstabell över sexuell aktivitet i förhållande till kön, ålderskohorter och 

partnerskap, (n=891) bortfall 228 personer (20,4%) i alla variabler. Testmetod som använts är 

Chi2-test. 

 Nej n (%) Ja n (%) Totalt n (%) p-värde 

Man 167 (42,2%) 229 (57,8%) 396 (44,4%) <0,001 

Kvinna 320 (64,6%) 175 (35,4%) 495 (55,6%) 

Totalt 487 (54,7%) 404 (45,3%) 891 

    

60-66år 72 (21,2%) 268 (78,8%) 340 (38,2%) <0,001 

72-78år 171 (61,3%) 108 (38,7%) 279 (31,3%) 

81-87år 171 (87,7%) 24 (12,3%) 195 (21,9%) 

90+ 73 (94,8%) 4 (5,2%) 77 (8,6%) 

Totalt 487 (54,7%) 404 (45,3%) 891 

    

Ingen partner 287 (84,9%) 51 (15,1%) 338 (37,9%) <0,001 

Partner 200 (36,2%) 353 (63,8%) 553 (62,1%) 

Totalt 487 (54,7%) 404 (45,3%) 891 

Vald signifikansnivå p-värde 0,05 

 

Tillfredställelse med sexualliv 

Tabell 3 visar att de flesta av kvinnorna (85,0%) känner sig tillfredsställda med sitt sexualliv. 

Det är inte lika många män (65,1%) som känner sig tillfredsställda med sitt sexualliv men de 

är i majoritet gentemot män som inte är tillfredsställda med sitt sexualliv. Skillnaden mellan 

könen i förhållande till tillfredsställelsen med sexuallivet är statistiskt signifikant (p=<0,001). 
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Skillnaderna mellan ålderkohorterna var inte speciellt stora, förutom i ålderskohorten 90+ 

(88,5%), där flest var tillfredsställda med sitt sexualliv. Skillnaden mellan ålderskohorterna i 

förhållande till tillfredsställelse med sexuallivet är inte statistiskt signifikant. 

Tillfredsställelsen med sexuallivet är ganska lika mellan de som har partner (76,3%) och de 

som inte har partner (74,1%), dock är de är många fler som har partner (75,7%) som har 

svarat på frågan. Tillfredställelse med sexuallivet i förhållande till partnerskap är inte 

statistiskt signifikant. 

 
Tabell 3 Korstabell över tillfredsställelse med sexuallivet i förhållande till kön, ålderskohorter 

och partnerskap, (n=572) bortfall 547 personer (48,9%) i alla variabler. Testmetod som 

använts är Chi2-test. 

 Nej n (%) Ja n (%) Totalt n (%) p-värde 

Man 104 (34,9%) 194 (65,1%) 298 (52,1%) <0,001 

Kvinna 41 (15,0%) 233 (85,0%) 274 (47,9%) 

Totalt 145 (25,3%) 427 (74,7%) 572 

    

60-66år 76 (26,5%) 211 (73,5%) 287 (50,2%) ns 

72-78år 42 (24,3%) 131 (75,7%) 173 (30,2%) 

81-87år 24 (27,9%) 62 (72,1%) 86 (15,0%) 

90+ 3 (11,5%) 23 (88,5%) 26 (4,5%) 

Totalt 145 (25,3%) 427 (74,7%) 572 

    

Ingen partner 33 (23,7%) 106 (76,3%) 139 (24,3%) ns 

Partner 112 (25,9%) 321 (74,1%) 433 (75,7%) 

Totalt 145 (25,3%) 427 (74,7%) 572 

Vald signifikansnivå p-värde 0,05 

 

Livstillfredsställelse 

Tabell 4 visar att fler antal män har hög livstillfredställelse (25,9%) än det antal män som har 

låg livstillfredsställelse (18,2%). För kvinnor gäller motsatsen då fler antal kvinnor har låg 

livstillfredställelse (23,4%) än det antal som har hög livstillfredställelse (19,6%). Skillnaden 

mellan könen är statistiskt signifikant (p=<0,05). Mellan ålderskohorterna syns en minskning 

av livstillfredställelsen i och med att åldern ökar. De som har partner har högre 
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livstillfredsställelse (29,1%) än de som inte har partner (11,7%). Skillnaden mellan 

ålderskohorterna samt partnerskap är statistiskt signifikant (p=<0,001). 

 
Tabell 4 Korstabell över livstillfredsställelse i förhållande till kön, ålderskohorter och 

partnerskap, (n=901) bortfall 218 personer (19,5%) i variablerna kön och ålderskohorterna. 

(n=900) bortfall 219 personer (19,6%) i variabeln partnerskap. Testmetod som använts är 

Chi2-test. 

 Låg n (%) Medel n (%) Hög n (%) Totalt n (%) p-värde 

Man 73 (18,2%) 225 (56,0%) 104 (25,9%) 402 (44,6%)  <0,05  

Kvinna 117 (23,4%) 284 (56,9%) 98 (19,6%) 499 (55,4%) 

Totalt 190 (21,1%) 509 (56,5%) 202 (22,4%) 901 

     

60-66år 48 (14,0%) 183 (53,2%) 113 (32,8%) 344 (38,2%) <0,001 

72-78år 52 (18,2%) 177 (61,9%) 57 (19,9%) 286 (31,7%) 

81-87år 61 (31,1%) 107 (54,6%) 28 (14,3%) 196 (21,8%) 

90+ 29 (38,7%) 42 (56,0%) 4 (5,3%) 75 (8,3%) 

Totalt 190 (21,1%) 509 (56,5%) 202 (22,4%) 901 

     

Ingen partner 110 (32,1%) 193 (56,3%) 40 (11,7%) 343 (38,1%) <0,001 

Partner 79 (14,2%) 316 (56,7%) 162 (29,1%) 557 (61,9%) 

Totalt 189 (21,0%) 509 (56,6%) 202 (22,4%) 900 

Vald signifikansnivå p-värde 0,05 

 

Livstillfredsställelse, sexuell aktivitet och tillfredställelse med sexuallivet 

I tabell 5 går det att utläsa att de som är sexuellt aktiva tenderar att ha en högre 

livstillfredställelse (33,7%). Bland de som inte är sexuellt aktiva så har färre personer en hög 

livstillfredställelse (12,5%). Det är även fler personer som har hög livstillfredställelse (30,1%) 

av dem som är tillfredsställda med sitt sexualliv. Av de som inte är tillfredsställda med sitt 

sexualliv är det färre personer som har en hög livstillfredställelse (16,8%). Det är färre 

personer som har uttryckt att de inte är tillfredsställda med sitt sexualliv (24,7%) än de som är 

tillfredsställda med sitt sexualliv . Skillnaden var statistiskt signifikant mellan 

livstillfredställelse och mellan sexuellt aktivitet (p=<0,001) samt mellan livstillfredställelse 

och tillfredställelse med sexuallivet (p=<0,01). 
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Tabell 5 Korstabell över livstillfredställelse gentemot sexuell aktivitet och tillfredställelse 

med sexuallivet (n=858), bortfall 261 personer (23,3%) i variabeln sexuell aktivitet. (n=555), 

bortfall 564 personer (50,4%) i variabeln tillfredställelse med sexuallivet. Testmetod som 

använts är Chi2-test. 

 Låg n (%) Medel n (%) Hög n (%) Totalt n (%) p-värde 

Sexuell aktivitet     <0,001 

Nej 132 (28,5%) 273 (59,0%) 58 (12,5%) 463 (54,0%)  

Ja 47 (11,9%) 215 (54,4%) 133 (33,7%) 395 (46,0%)  

Totalt 179 (20,9%) 488 (56,9%) 191 (22,3%) 858  

      

Tillfredställelse 

med sexuallivet 

    <0,01 

     

Nej 32 (23,4%) 82 (59,9%) 23 (16,8%) 137 (24,7%)  

Ja 66 (15,8%) 226 (54,1%) 126 (30,1%) 418 (75,3%)  

Totalt 98 (17,7%) 308 (55,5%) 149 (26,8%) 555  

Vald signifikansnivå p-värde 0,05 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Det har använts en kvantitativ metod för att beskriva sexuell aktivitet och tillfredsställelse 

med sexualliv relaterat till kön, ålder och partnerskap samt undersöka sambandet mellan 

sexuell aktivitet, tillfredställelse med sexualliv och livstillfredställelse hos äldre personer. 

Materialet som är hämtat från SNAC-B bygger på enkäter med fasta svarsalternativ som 

besvarats av ett stort antal individer. Kvantitativ forskning bygger på ett stort antal individer 

och har ett begränsat antal variabler där resultaten är generella (Olsson & Sörensen, 2011). 

För att öka svarsfrekvensen till SNAC-B studien användes en kombination av intervjuer och 

självadministrerade enkäter då det fanns flera äldre personer som hade svårt att fylla i 

enkäterna på egen hand (Lagergren et al. 2004). En kvalitativ metod hade istället kunnat gå på 

djupet och gett ökade insikten om upplevelsen av sexuell aktivitet och tillfredställelse med 
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sexualliv hos äldre. En kvalitativ studie skulle dock ge sämre generaliserbarhet då den 

grundar sig på färre antal individer som deltar och testar inte heller slumpens inverkan på 

urval eller statistisk styrka av fynden (Olsson & Sörensen, 2011). De data som använts i 

studien hade kunnat analyseras ytterligare, samt genom att använda andra mer fördjupade 

analyser hade resultatet kunnat bli mer omfattande; på grund av tidsbegränsningen har tyvärr 

inte möjligheten funnits att göra detta i studien. 

 

Fördelar med att använda sig av redan insamlat material var att studien på kort tid fick 

tillgång till ett stort antal individer och variabler vilket ökar generaliserbarheten. På grund av 

studiens omfattning och de begränsade tidsutrymmet för denna studie hade inte den här 

studien kunnat få in svar från en lika stor studiepopulation om egna enkäter hade skickats ut. 

Nackdelar är att det enbart går att använda de frågor och de instrument som redan finns i 

SNAC-B studien utan att kunna påverka hur frågorna exempelvis är ställda eller vilka 

svarsalternativ som finns. Därför har det utgåtts ifrån de frågor, svarsalternativ och instrument 

som är relevanta ur SNAC-B för syftet i denna studie. Detta har lett till ett stort bortfall n=547 

(48,9%) på frågan ”Är du tillfreds med ditt sexualliv?”. Detta till följd av att ett av 

svarsalternativen som löd ”ej relevant” inte bedömdes som relevant för syftet i denna studie 

och analyserades som bortfall. Det som kan kommenteras är att det kunde har bidragit mer om 

det svarsalternativet inte fanns med alls, utan kanske ett medelalternativ som till exempel 

”tveksam”. 

 

Det bortfall som finns i studien redovisas i tabelltexterna. Med ett stort bortfall blir det en 

större risk för felaktiga generaliseringar i studien (Ejlertsson, 2012). Genom att svaret ”ej 

relevant” på frågan ”Är du tillfreds med ditt sexualliv?” kodades om till bortfall i studien 

påverkar det resultatet i tabell 5. Ett internt bortfall är när det inte har svarats på vissa frågor i 

enkäten (Sörensen & Olsson, 2011). Det mesta av bortfallet i studien är ett internt bortfall och 

detta kan bero på att två av frågorna som används i studien, ” Har Du under det senaste året 

varit sexuellt aktiv?” och frågan ”Är du tillfreds med ditt sexualliv?” kan ha känts lite för 

intima och obekväma att svara på. I den första frågan är bortfallet på 20,4 % (n=891) och i 

den andra frågan är bortfallet på 48,9 % (n=572). Bortfallet i den andra frågan kan också bero 

på att de som svarade att de inte var sexuellt aktiva kände att denna fråga inte berörde dem.  I 

instrumentet livstillfredsställelse ingick det många olika frågor och det interna bortfallet på 

19,5 % (n=901) och 19,6% (n=900) kan bero på att deltagarna i studien kan ha missat att 

svara på en eller flera av frågorna. Det kan också bero på studiens omfattning eller att 
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deltagaren varit för sjuk och trött för att orka svara på alla frågorna i instrumentet. 

 

I den här studien definieras sexuell aktivitet och tillfredställelse av sexuallivet utifrån WHO 

(2006) definition av sexualitet. Sexualitet är en del av att vara mänsklig och i sexualiteten 

ingår det en strävan efter kärlek, kontakt, värme och närhet (ibid.). Eftersom de frågor som 

användes i studien kommer från SNAC-B enkätfrågor kan inga fördjupande frågor ställas 

(Lagergren, et al., 2004). Detta gör att deltagarna i enkäten kan ha en annan definition av 

frågorna sexuell aktivitet och tillfredställelse av sexuallivet än vad som presenteras i den här 

studien. Det är upp till varje enskild individ att själv definiera den egna sexuella aktiviteten 

och tillfredställelse med sexuallivet då de svarar på frågorna i enkäten.  

 

De som deltog i SNAC-B studien var 60 år och äldre (Lagergren et al., 2004). Deltagare 

valdes ut till samtliga ålderskohorter vid start 2001-2003. För de fyra första ålderskohorterna 

skedde urvalet randomiserat till 60, 66, 72, 78 år och för de sex andra erbjöds samtliga att 

delta i ålderskohorterna 81, 84, 87, 90, 93 96+ år (ibid.). Enligt Lagergren et al. (2007) är 

fördelningen i de olika ålderskohorterna i SNAC-B representativa för Sveriges 

äldrebefolkning. De som bor i eget hem är överrepresenterade i SNAC-B gentemot de som 

bor på särskilt boende. Det externa bortfallet, de som har tackat nej till att delta i studien, är 

större bland de allra äldsta och sjukaste personerna (ibid.).  

 

De personer som inte kunnat svara på alla delar i enkäterna har uteslutits ur studien. Svaren 

som samlats in genom anhörigenkät har därför uteslutits, då anhörigenkäten inte innehåller 

alla de delar som använts till denna studie. Detta kan inkludera personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, vilket kan innebära ett selektivt bortfall av denna grupp i denna studie. Eftersom 

materialet i studien endast är hämtat från SNAC-studien i Blekinge, kan detta ge försämrad 

generaliserbarhet då materialet endast utgår från äldre personer som är bosatta i en mindre 

stad i Sverige. Förhållandena kan skilja sig åt mellan olika städer, mellan landsbygd och 

tätorter. 

 

För att påvisa signifikansen i studien har Chi2-test använts och det p-värde som valdes var 

0,05. Med en hög signifikansnivå är det en större risk för att felaktigt påvisa en skillnad 

(Ejlertsson, 2012) En signifikansnivå på 0,05 kan slumpen påverka i ett fall av 20 (ibid.). De 

flesta av resultaten i studien låg under p-värde 0,001. Två av resultaten låg över p-värdet 0,05. 

Frågan ”Är du tillfreds med ditt sexualliv?” i förhållande till partnerskap och de olika 
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ålderskohorterna var inte statistiskt signifikanta enligt det utsatta p-värdet. Att det inte är 

statistiskt signifikant kan påverkas av att det är ett stort bortfall på frågan ”Är du tillfreds med 

ditt sexualliv” 48,9 % (n=547). 

 

Resultatdiskussion 

Det framkom att det finns ett samband mellan livstillfredsställelse, sexuell aktivitet och 

tillfredställelse med sexuallivet. Detta visar att sexuell aktivitet och tillfredställelse med 

sexuallivet verkar vara betydelsefullt för hur äldre personer känner tillfredställelse med livet i 

allmänhet. 

 

Det redovisades tidigare i resultatet om hur många av männen, kvinnorna och i de olika 

ålderskohorter som lever tillsammans med en partner. Det visades att fler män (73,6%) än 

kvinnor (46,0%) levde tillsammans med en partner. Det har också visats i en studie av Lindau 

och Gavrilova (2010) att män har en större tendens att leva tillsammans med en partner än 

kvinnor. Männen har också en kortare medellivslängd än kvinnor vilket leder till att det är fler 

kvinnor än män bland de äldsta i befolkningen (SCB, 2015). Detta stämmer överens med figur 

2 där det är fler kvinnor i de högre ålderskohorterna. 

 

Resultatet visade att det är en markant skillnad mellan män och kvinnor som är sexuellt 

aktiva. Det är betydligt fler män som är sexuellt aktiva än kvinnor även om fler kvinnor 

svarade på frågan. Det har påvisats i tidigare studier att männen är mer intresserade av att vara 

sexuellt aktiva och också är mer sexuellt aktiva (Lindau & Gavrilova, 2010; Yang & Yan, 

2015). En av faktorerna som påverkar att männen är mer sexuellt aktiva är att äldre män i 

högre grad har en partner. Faktorer som påverkar den sexuella aktiviteten är partnerskap, 

vilket män tenderar att ha i större utsträckning än kvinnor (Lindau & Gavrilova, 2010; Wang, 

Lu, Chen & Yu, 2008). Männens attityd är mer positiv gentemot sex än vad kvinnors attityd 

är (ibid.). Även i denna studie var de som hade en partner mer sexuellt aktiva än de som inte 

hade en partner. 

 

Tillfredsställelsen med sexuallivet är högt hos både män och kvinnor, men andelen män som 

är tillfredställda med sexuallivet är lägre. Detta ligger i linje med del Mar Sanchez-Fuentes 

och Sierras (2015) studie. Trots att fler män är sexuellt aktiva så är männen inte lika 

tillfredsställda med sitt sexualliv som kvinnorna. Detta ligger däremot inte i linje med vad en 
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tidigare svensk studie visade. I den svenska studien Sex i Sverige 1996 visades att kvinnorna 

blev otillfredsställda med sexuallivet tidigare än män (Fugl-Meyer, 1998). Att resultaten visar 

olika kan bero på att studien gjordes i annan tidsperiod. Studien visade också att de som hade 

en partner var mer tillfredsställda med sitt sexualliv än de som inte hade en partner (Fugl-

Meyer, 1998). En annan studie visade att männen kände en högre tillfredställelse än vad 

kvinnorna gjorde (Bortz & Wallace, 1999). Att resultaten i denna studie visar på att männen 

är mindre tillfredsställda med sitt sexualliv kan bero på att det har blivit en förändring under 

de senaste åren av kvinnornas sexualliv. Att kvinnorna är mer tillfredsställda med sitt 

sexualliv skulle kunna bero på att deras inställning till den egna sexualiteten har blivit mer 

positiv. Enligt Beckman, Waern, Gustafson och Skoog (2008) har tillfredställelsen med 

sexuallivet ökat framförallt för kvinnorna.  

 

I resultatet framkom att den sexuella aktiviteten minskar successivt med stigande ålder; detta 

påvisade också Bortz och Wallace (1999). Många av de äldre önskade dock att de kunde vara 

mer sexuellt aktiva och de önskade att de kunde behålla sina sexuella relationer (Ginsberg, 

Pomerantz & Kramer-Feeley, 2005). Det är inte bara partnerskap som påverkar den sexuella 

aktiviteten (Lindau & Gavrilova, 2010; Wang, Lu, Chen & Yu, 2008), utan även försämring 

av den psykiska och fysiska hälsan kan bidra till mindre sexuell aktivitet (Meston, 1997; 

Lindau, Schulman, Levinson, O’Muircheartaight & Waite, 2007). Även om det inte är 

signifikant är det ett intressant fynd att personerna i ålderkohorten 90+ är tillfredsställda med 

sitt sexualliv även om få i denna ålderskohort är sexuellt aktiva. Tillfredställelsen med 

sexuallivet behöver inte påverkas av den sexuella aktiviteten. 63,5 % är inte sexuellt aktiva 

men ändå tillfredsställda med sitt sexualliv (p=0,001). Detta har Trompeter, Bettencourt och 

Barett-Connor (2012) också påvisat i deras studie; att hur ofta den äldre personen är sexuellt 

aktiv behöver inte var i direkt samband med tillfredsställelsen med sexuallivet.  

 

En större andel av de som är sexuellt aktiva och tillfredsställda med sitt sexualliv har en högre 

livstillfredsställelse. Utifrån detta går det att anta att den sexuella aktiviteten och 

tillfredställelsen med sexuallivet påverkar livstillfredsställelsen. Enligt Robinson och Molzan 

(2007) samt Beckman, Waern, Gustafson och Skoog (2008) är den sexuella aktiviteten en 

positiv bidragsfaktor till livskvaliteten. Livtillfredställelsen för äldre kvinnor är lägre än för 

äldre män och en av faktorerna som kan påverka detta är att det är fler av de äldre kvinnorna 

som lever utan en partner. Även i ålderskohorterna blir det en förskjutning mot lägre 

livstillfredsställelse men detta kan också bero på att det är färre äldre som lever tillsammans 
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med en partner. Personliga relationer är en av bidragsfaktorerna till en högre livskvalité 

(Robinson & Molzan, 2007). 

 

Många äldre personer som är sexuellt aktiva, har en positiv attityd till den egna sexualiteten 

och värderar sig själva som en sexuell person (Santos-Iglesias, Byers & Moglia, 2016). Äldre 

personer har uttryckt att det finns ett behov av att prata om problem som rör sexualiteten i 

kontakt med hälso- och sjukvården. Många äldre personer tycker dock att det kännas 

obekvämt att ta upp frågor som den sexuella hälsan och undviker därför att ta upp ämnet med 

vårdpersonalen (Baldwin, Ginsberg & Harkaway, 2003). Vissa av de äldre personerna hade 

önskat att vårdpersonalen istället tog upp ämnet (ibid.). Resultatet i denna studie visar att 

sexuell aktivitet och tillfredställelsen med sexuallivet påverkar livstillfredställelsen även 

senare i livet. Utifrån detta föreslås det att sjuksköterskor behöver mer utbildning för att öka 

kompetensen angående äldre personers sexualitet då detta har betydelse för 

livstillfredställelsen. Det är en skillnad i intresset av sexuell aktivitet mellan 70 åringar 1971 

och 70 åringar 2001 (Beckman, Waern, Gustafson & Skoog, 2008). Andelen äldre personer 

ökar i befolkningen (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Det går att anta att äldre personers 

intresse för sexuell aktivitet har ökat och kommer att fortsätta att öka. Äldre personers behov 

är lika viktiga som yngre personers behov och för att undvika diskriminering behöver synen 

på äldre personers sexualitet avstigmatiseras, samt tas på allvar av sjuksköterskor. 

Sjuksköterskan ska arbeta med att främja hälsa och välbefinnande, oavsett ålder eller kön, 

(Socialstyrelsen, 2005), samt arbeta utifrån en humanistisk och holistisk människosyn 

(Svensk sjuksköterskeförening 2016). 

 

Slutsats 

Studien har beskrivit sexuell aktivitet och tillfredsställelse med sexualliv relaterat till kön, 

ålder och partnerskap samt undersökt sambandet mellan sexuell aktivitet, tillfredställelse med 

sexualliv och livstillfredställelse hos äldre personer. Sexuell aktivitet och tillfredställelse med 

sexuallivet påverkar livstillfredställelsen positivt. Detta visar att sexualiteten är en viktig del 

av livet även för äldre personer och det är även viktigt att inom sjukvården bejaka äldre 

personers sexualitet och inte förkasta den. Kunskapen om detta kan ha en stor betydelse för att 

sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad till äldre personer i förhållande till deras 

sexualitet. Mer forskning kan behövas för att påvisa varför vissa av de äldre personerna inte är 
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sexuellt aktiva. Det behövs även mer forskning angående äldre personers upplevelse av den 

sexuella aktiviteten och tillfredställelse med sexuallivet. 
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Arbetet i helhet har gjorts väldigt mycket tillsammans. Susanna har skrivit stycket angående 

äldre personer och Filippa har skrivit stycket om livstillfredsställelse i bakgrunden. I de andra 

styckena så har båda bidragit med artiklar och källor samt skrivit tillsammans. I metoddelen 

så har Filippa jobbat mer med; urval, datainsamlingen, dataanalys och etiska överväganden. 

Susanna har bidragit med instrument och frågor. Susanna har haft huvudansvaret för SPSS 

och gjort tabeller. Resultatet har beskrivits tillsammans. Tillvägagångssättet för att hur data 

ska bearbetas har båda två varit delaktiga i. Metoddiskussion och resultatdiskussion har 

skrivits tillsammans, på samma dator. 
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