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ABSTRAKT 

Titel: Samförstånd och distansering – En kvalitativ studie om interaktionen mellan äldreomsorgens 

vårdtagare och vårdgivare i situationer som handlar om sexualitet  

Författare: Mimmi Olsson 

Kandidatuppsats: SOCK01, 15hp 

Handledare: Magnus Karlsson 

Vårterminen 2014 

 

Hösten 2013 gjordes en enkät på en vård- och omsorgskonferens inom Malmö stad i syfte att 

undersöka vård- och omsorgspersonalens syn på ämnet sexualitet i relation till sitt arbete och 

omsorgstagarna. Det visade sig att även om många deltagare kunde berätta om situationer tagna direkt 

från omsorgens vardag som rörde ämnet sexualitet, definierade man inte detta utifrån begreppet 

sexualitet. Slutsatsen var att det skulle behövas större kunskap om hur personalen själva beskriver 

ämnet sexualitet i relation till sin yrkesvardag och på vilket sätt dessa beskrivningar aktualiseras i 

personalens förhållningssätt gentemot vårdtagaren. Den här uppsatsen är ett bidrag till en sådan 

kunskap. 

Uppsatsen avsåg att undersöka och problematisera hur vårdgivares beskrivningar av sexualitet och 

intimitet inom äldreomsorgen kan kopplas till situationsbundna betydelser av hur samförstånd och 

distansering skapas i interaktionen med vårdtagare.  

Genom kvalitativa fokusgrupper målades beskrivningar upp av situationer som rörde sexualitet. 

Samförstånd och distansering kunde i dessa situationer ha många olika betydelser. Ibland utgjordes 

samförstånd av ett kommunikativt samspel, ibland utgjordes det av att vara tålmodig eller att erkänna 

den andres existens. Distansering kunde utgöras av att en förtroenderelation missbrukades eller att det 

finns en tredje part i rummet.  

Nyckelord: Äldreomsorg, undersköterska, vårdbiträde, sexualitet, vårdtagare, samförstånd, 

distansering, intimitet, interaktion.  
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1. Inledning 

Äldreomsorg och sexualitet: En förförståelse 

Under hösten 2013 gjorde jag, inom ramen för det beteendevetenskapliga programmet, 

praktik på dåvarande enheten för forskning och utveckling (FoU) i Malmö stad. Jag fick där 

möjlighet att arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor inom vård och omsorg med 

särskild inriktning mot äldreomsorg. Jag har själv arbetat många år som timvikarie i 

hemtjänsten och den erfarenheten i kombination med det sociologiska perspektivet och det 

strategiska arbete som jag deltog i under min praktik gjorde mig intresserad av att i denna 

uppsats försöka lyfta fram den komplexitet som mötet med vårdtagare inom äldreomsorgen 

faktiskt består av. En komplexitet där möten i vardagen ofta präglas av både samförstånd och 

distansering från personalens sida.  

I ”Strategi och handlingsprogrammet för arbetet med sexuell hälsa i Malmö stad 2010–

2017” (Malmö stad, 2010) finns det genom olika mål beskrivet hur Malmö stads förvaltningar 

ska arbeta gällande sexualitet och sexuell hälsa. Strategin utgår från en bred definition av 

sexualitet inspirerad från Världshälsoorganisationens (WHO 2006a) beskrivning som slår fast 

att sexualitet handlar om att vara människa, om identitet, om sexuell orientering, om erotik 

och intimitet. WHO skriver också att sexualiteten upplevs och uttrycks genom såväl tankar, 

fantasier, attityder, beteenden, praktiker, roller och relationer. Utifrån Malmö stads strategi- 

och handlingsprogram för arbetet med sexuell hälsa (Malmö stad, 2010) ansvarade jag under 

min praktik för en mindre enkät. Enkäten delades ut på plats under en konferens för vård- och 

omsorgspersonal i Malmö stad och dess syfte var att få en uppfattning om personalens syn på 

ämnet sexualitet i relation till sitt arbete och omsorgstagarna. Trots att vi fick in ett oväntat 

stort svarsmaterial uppmärksammade jag att många av konferensens besökare inte verkade 

tycka att det kändes relevant att svara på enkäten samtidigt som de kunde ge exempel på 

situationer som var problematiska i deras dagliga arbete kopplat till just sexualitet. Kanske var 

det så att själva begreppet sexualitet inte kändes relevant men efter viss reflektion kunde 

deltagarna ändå göra kopplingar till olika arbetssituationer. Utifrån detta drog jag en slutsats 

som jag tror är viktig i arbetet med sexuell hälsa inom till äldreomsorg: För att ha möjlighet 

att prata om sexualitet med äldreomsorgspersonal behövs kunskap om hur personalen själva 

skulle beskriva ämnet sexualitet i relation till sin yrkesvardag. Och vilka betydelser dessa 

beskrivningar kan få i vardagens interaktioner där personalen förväntas tillgodose 

vårdtagarens behov och samtidigt lämna sin egen person utanför.  



 
 

5 
 

Syfte 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka och problematisera hur vårdgivares beskrivningar av 

sexualitet kan kopplas till hur de skapar situationsbundna betydelser av samförstånd och 

distansering i sin interaktion med vårdtagare.  

 

Frågeställningar  

• Vilka återkommande teman finns i undersköterskors och vårdbiträdens gemensamma 

beskrivningar av sexualitet i relation till sitt arbete?  

• På vilket sätt blir betydelser av samförstånd och distansering aktualiserade i dessa 

beskrivningar?  

 

En diskussion om avgränsningar  

Vad gäller uppsatsens avgränsningar bestod dessa i huvudsak av tre aspekter: (1) Vilken 

kunskap frågeställningarna gjorde anspråk på (och vilken kunskap de inte gjorde anspråk på).  

(2) Uppsatsens vetenskapliga placering ämnesmässigt. (3) Den typ av förvaltning eller 

organisation som uppsatsens informanter (undersköterskorna och vårdbiträdena) var 

verksamma vid.  

Med begreppen samförstånd och distansering står i uppsatsen för ett ständigt pendlande 

motsatsförhållande som präglar vårdgivares förhållningssätt gentemot vårdtagare. Å ena sidan 

skapas samförstånd med vårdtagare, å andra sidan upprättas distans mellan parterna. Vad 

dessa motpoler kan betyda och hur de kan se ut diskuteras i uppsatsens analys. Uppsatsens 

fokus på vårdgivares gemensamma beskrivningar av sexualitet medförde att jag intresserade 

mig för ett visst typiskt beteende (gemensamma beskrivningar) snarare än utstickande eller 

specifika händelser (utstickande beskrivningar).  

Överlag förhåller sig uppsatsen till en svensk äldreomsorgskontext med viss inspiration 

hämtad från andra nordiska publikationer. Forskning gjord utanför Norden har inte 

inkluderats i uppsatsen. Uppsatsens utgångspunkt är samhällsvetenskaplig och sociologisk 

och därför har forskning inom ämnet med ett mer medicinskt perspektiv dessutom valts bort. 

Psykologiska perspektiv är inte heller inkluderade.  
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Uppsatsens arbete har utgått från möten med undersköterskor och vårdbiträden inom den 

kommunala äldreomsorgen i Malmö. En diskussion kring oavlönat omsorgsarbete så som den 

vård anhöriga utför eller privat finansierad omsorg har inte förts. Det sätt på vilket personalen 

ser på anhöriga är förvisso ett område som tangerar till uppsatsens tema eftersom 

studiedeltagarnas gemensamma beskrivningar av sexualitet många gånger inkluderade 

anhöriga. Det är även en viktig aspekt av vård- och omsorgsfältet. Det fanns dock inte 

utrymme för detta i uppsatsarbetet tyvärr. Andra yrkesroller har inte inkluderats, mindre plats 

skulle då ha lämnats till undersköterskornas och vårdbiträdenas roll vilka är de dominerande 

yrkesgrupperna inom den svenska äldreomsorgen medan sjuksköterskorna exempelvis ”utgör 

mindre än 5 % av alla anställda” (Szebehely 2005: 46).  

 

2. Tidigare forskning  

I tillägnandet av tidigare forskning intresserade jag mig för samhällsvetenskaplig forskning 

som berör åldrande och äldreomsorg, främst med fokus på en svensk eller nordisk kontext. I 

relation till uppsatsens sociologiska utgångspunkt har forskning som har befunnit sig inom det 

sociologiska området uppmärksammats särskilt. Urvalet av tidigare forskning har även 

koncentrerats kring äldreomsorgsforskning med särskilt fokus på studier som berör relationen 

mellan vårdtagare och vårdgivare.  

 

Äldreomsorg som forskningsfält: En inledande 

sammanfattning    

Den samhällsvetenskapliga äldreomsorgsforskning som har inkluderats i arbetet med 

uppsatsen kan sägas bestå av tre perspektiv: Ett med fokus på omsorgen i sig, ett med fokus 

på vård- och omsorgspersonalens perspektiv och ett med fokus på vårdtagarna och deras 

upplevelse av omsorgen. Rapporter från statens offentliga utredningar har exempelvis 

fokuserat på strukturen på omsorgen (ex. SOU 2004: 68, SOU 2007: 37 eller SOU 2003: 91), 

på kompetenskrav hos omsorgspersonal (ex SOU 2008: 126), lämpliga boendeformer (ex. 

SOU 2008: 113) och de äldres egna liv och perspektiv (ex. SOU 2008: 51). I redogörelsen 

nedan ges exempel på forskning som kan kategoriseras under de två första av ovanstående 
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perspektiv: omsorgen i sig och aspekter av vård- och omsorgspersonalens arbete. Till att börja 

med presenteras mer generella uppgifter relaterat till äldreomsorg.  

 

Äldreomsorg i Sverige: Statistiska uppgifter, boendeformer och 

yrkesbeskrivningar  

Sedan Ädelreformen (1992) har kommunerna ansvaret för all äldreomsorg, 

även sjukhem som fram till dess var landstingens (och därmed sjukvårdens) 

ansvar. Det som tidigare betecknades (och i praktiken fortfarande i många 

kommuner betecknas) sjukhem, ålderdomshem, gruppboenden för dementa 

och servicehus betecknas idag i officiellt språkbruk och i statistik ”särskilda 

boendeformer för äldre”.  (Szebehely 2005: 32) 

År 2004 var det cirka 20 % av alla personer över 80 år i Sverige som bodde permanent på ett 

särskilt boende och cirka 8 % av alla personer över 65 (Szebehely 2005). I denna statistik 

räknas inte de så kallade korttidsboendena in vars funktion består av möjligheten till tillfällig 

boendevistelse, exempelvis efter en tid på sjukhus som förberedelse inför att få komma hem 

eller inför flytt till ett särskilt boende. Totalt bodde totalt 105 000 personer över 65 och 80 år 

på ett särskilt boende 2004 och gemensamt ”för alla svenska boenden för äldre (dvs. även de 

som lokalt betecknas sjukhem eller ålderdomshem) är att den äldre har ett hyreskontrakt och 

betalar separat för hyra, mat och vård/omsorg” (Szebehely 2005: 33).  

Vad gäller hemtjänst är det något lägre procentandel av personer över 80 år som hade 

hemtjänst 2004 jämförelsevis med hur stor andel i samma åldersgrupp som bodde på särskilt 

boende. Hos personer över 65 var siffran något högre. Szebehely (2005) nämner att antalet 

personer som har hemtjänst har minskat kraftigt senaste åren ”trots en stor ökning av antalet 

äldre i befolkningen” (Szebehely 2005: 41) men att det ”totala antalet hemhjälpstimmar inte 

minskat, utan snarare ökat. Detta innebär att hjälpen allt mer koncentreras på äldre med stora 

hjälpbehov, medan de med mindre omfattande behov av hjälp allt oftare får hjälp av anhöriga 

eller köper privat hjälp” (Szebehely 2005: 41).  

Det är undersköterskor och vårdbiträden som utför de vardagliga insatserna, så som stöd 

vid matlagning eller matdistribution, inköp, hygien, på- och avklädning, bäddning etc. 

Uppdraget som undersköterska inkluderas dock av vissa medicinska uppgifter. Vårdbiträdets 

uppdrag liknar i mångt och mycket undersköterskans (www.arbetsformedlingen.se) men som 

vårdbiträde har man ingen formell omvårdnadsutbildning, vilket undersköterskan har (t.ex. 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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gymnasialt omvårdnadsprogram), och därför inte samma medicinska ansvar som 

undersköterskan. 

 

Tidigare forskning med fokus på omsorgen  

När det gäller begreppen vård, omsorg och omvårdnad skiljer man på omsorg och omvårdnad 

där den senare representerar en mer medicinsk aspekt och ett sjukvårdsteoretiskt 

forskningsfält (Wreder 2005). Inom samhällsvetenskaplig och humanistisk 

äldreomsorgsforskning är det alltså begreppet omsorg som står i fokus.  

Inom det omsorgsteoretiska området finns många olika skiljelinjer och kategoriseringar. 

Äldreomsorgen kan exempelvis kategoriseras beroende på vilka aktörer som betalar (oavlönat 

omsorgsarbete, offentligt eller privat finansierat omsorgsarbete) eller vilka som utför (familj, 

kommun/landsting, marknad eller frivilligsektor) omsorgen (Szebehely 2005, se figur 1: 26). 

En annan uppdelning som har gjorts är mellan ”omsorgsarbete och personlig service” 

(Wreder 2005: 40) där personlig service innebär att mottagaren är ”en person som själv skulle 

kunna utföra de tjänster som utövaren förmedlar, men det råder inte något likvärdigt ge- och 

ta-förhållande mellan parterna” (Ingvad 2003: 33). Omsorgsarbete utgörs i sin tur av att 

mottagaren inte klarar av att utföra tjänsterna själv och därmed ”är underordnad” (Ingvad 

2003: 33). Äldreomsorgen består enligt Ingvad (2003) av omsorgsarbete. Inom den formella 

omsorgen, det vill säga den omsorg som inte utförs oavlönat av anhöriga, har det inom 

forskningen funnits ett stort fokus på relationen mellan omsorgsgivare och omsorgstagare 

(Wreder 2005). Kopplat till denna relation har begreppet omsorgsrationalitet myntats. 

Omsorgsrationalitet ”kom ursprungligen till för att visa att kvinnor som utför omsorgsarbete 

inte bara är arbetande och in-/medkännande, utan också rationella” (Wreder 2005: 40). Denna 

rationalitet syftar till problemlösning i ”det vardagliga omsorgsarbetet” (Wreder 2005: 40) 

och att omsorg är ”situationsbestemt, og at kvalitet opleves situationelt” (Højlund 2005: 122). 

Detta bör man enligt forskare på området ta i beaktande vid utformning av 

kvalitetsutvärderingar och kvalitetsmätningar i äldreomsorgen (Højlund 2005).  
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Tidigare forskning med fokus på personalen 

I antologin ”Äldreomsorgspersonalens arbetsvillkor i Norden – en forskningsöversikt” 

(Trydegård 2005) beskrivs forskningen om vård- och omsorgspersonal utifrån fyra perspektiv: 

(1) baspersonalens anställningsförhållanden och kompetensbehov, (2) omsorgsvardagen och 

omsorgsarbetets föränderliga organisering, (3) arbetsmiljö och arbetsrelaterad ohälsa samt (4) 

äldreomsorgens arbetsledare och tjänstemän (Trydegård 2005). Inom ramen för avsnittet kring 

omsorgsvardagen och omsorgsarbetets föränderliga organisering presenteras exempelvis 

Malin Grönholms (2003 i Trydegård 2005) avhandling i sociologi med utgångspunkt i 

livshistorieberättelser gjorda av ”finska närvårdare” som har ”reflekterat över sitt vårdarbete 

och sin yrkesidentitet” (Trydegård 2005: 155) med fokus på ”kroppsnära arbetsuppgifter och 

vad detta betyder för relationerna på arbetsplatsen” (Trydegård 2005: 155). Hon visar bland 

annat att de kroppsnära arbetsuppgifterna beskrivs ”i en nykter ton” (Trydegård 2005: 155) 

medan den sociala aspekten av arbetet inte uppmärksamma i lika stor utsträckning vilket 

författaren tolkar ”som ett sätt att hålla distans och skapa en gräns mellan patient och 

professionell yrkesutövare” (Trydegård 2005: 157).  

Situationsbundna aspekter av omsorgen utifrån personalens perspektiv har också studerats 

med fokus på vård- och omsorgspersonalens roll. I studien ”Omsorg och relationer: Om det 

känslomässiga samspelet i hemtjänsten” (Ingvad 2003) lyfts det bland annat fram hur 

vårdbiträden i hemtjänsten befinner sig i en beroenderelation till vårdtagaren genom att vilja 

tillfredsställa vårdtagaren och få positiva reaktioner. Detta hanterar vårdbiträdena genom att 

anpassning och underordning gentemot vårdtagaren. Studiens resultat visar också vilken roll 

som både vårdgivares och vårdtagares förväntningar spelar för relationen dem emellan. En 

konflikt menar Ingvad (2003) kan här ha att göra med ”olikheter i parternas förväntningar” 

(Ingvad 2003: 82).  

 

2. Teori  

Valet av teoretiska verktyg har inspirerats av teoretiska perspektiv som har använts i tidigare 

forskning relaterat till uppsatsens område. Sådana har framför allt utgjorts av teorier på 

mikronivå med interaktionistiska inslag. I relation till uppsatsens resultat som har berört 
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vardagserfarenheter hos undersköterskor och vårdbiträden samt om interaktionen mellan 

vårdgivare och vårdtagare har valet av uppsatsens teoretiskt grund gått i samma spår som 

tidigare forskning.  

 

Martin Buber: Distans, relation och realfantasi   

Det poetiska verket ”Distans och relation” (Buber: 2008) från 1950 är enligt översättaren Pehr 

Sällström ”en av knutpunkterna i den tankeväv som Martin Bubers omfattande författarskap 

representerar” (Buber 2008: 47). Själva knutpunkten består av begreppsparet distans och 

relation vilka tillsammans bygger upp vad Buber (2008) kallar för människovarats princip. 

Människovarats princip inbegrips av ”två ’rörelser’.  Den första kan benämnas ’upprätta 

distans’, den andra ’träda i relation’” (Buber 2008: 9). Förutsättningen ligger i att ”man endast 

kan träda i relation till något som existerar på distanserat vis, dvs som man står inför och 

upplever som helt självständigt i förhållande till en själv.” (Buber 2008: 10). Människan kan 

föreställa sig en enhet som existerar i sig själv och utanför de gränser där jag själv som individ 

slutar;  

som en hyresgäst i en enorm byggnad, vilken ständigt utvidgas genom tillbyggnader, 

och vars gränser hon aldrig förmår ta sig fram till, men som hon ändå känner till, precis 

som man känner till ett hus man bor i, eftersom man har förmågan att göra sig en 

föreställning om byggnaden som helhet. (Buber 2008: 13) 

Detta är alltså förutsättningen för den av Buber (2008) kallade distansakten som varken är 

början eller slutet på något. Mellan distans och relation finns en ständigt pågående dynamik. 

Applicerat på mänsklig samvaro handlar detta om att bekräfta den andres existens, det vill 

säga ”motpartens personliga närvaro” (Buber 2008: 36). Detta går endast att göra genom att 

bekräfta denne som en självständig, utomstående individ, vilket inbegriper att jag i relation till 

denne (dvs. att gå i relation) också blir en existerande utomstående individ för andra individer.  

För att bekräfta motpartens personliga närvaro krävs i sin tur vad Buber (2008) kallar 

realfantasi, vilket innebär att i tanken föreställa sig ”en verklighet som i samma stund faktiskt 

existerar, men inte kan erfaras genom sinnena” (Buber 2008: 36). Det vill säga möjligheten att 

frammana en annan persons personliga närvaro trots att jag inte kan känna närvaron genom 

alla mina sinnen så som personen själv känner sin närvaro genom sina sinnen.  
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George Herbert Mead: Jaget och den generaliserande andre 

George Herbert Meads ”Medvetandet, jaget och samhället” (1976) är en sammanställning av 

många av Meads omfattande bidrag till det socialpsykologiska fältet (Mead 1976, se förord). 

Här redogörs för hans resonemang kring jaget och dess utveckling med särskilt fokus på 

spelet och den generaliserande andre.  

En individs jag är enligt Mead (1976) enkelt uttryckt ett resultat av individens relationer 

under sin livsprocess. Mead menar att människan tenderar att ”organisera alla erfarenheter till 

ett jags erfarenhet” (Mead 1976: 109), speciellt de emotionella erfarenheterna. Därför har 

också talet om ett jag blivit så stort och vi ”kan mycket klart skilja mellan jaget och kroppen. 

Kroppen kan vara närvarande och operera på ett mycket intelligent sätt, utan att det finns ett 

jag inbegripet i upplevelsen.” (Mead 1976: 110). Existensen av jaget är en förutsättning för 

kommunikation och kommunikation är en förutsättning för utvecklandet och existensen av 

jaget. Det är i kommunikationen som jaget blir ett objekt ”för sig själv” (Mead 1976: 111) 

vilket är en grundläggande aspekt. Detta händer dock inte varje gång vi kommunicerar 

eftersom vi enligt Mead (1976) kan se och göra saker utan att egentligen vara medvetna om 

det; ”Vi inser i vardagligt handlande och erfarenhet att en individ inte menar allt vad han gör 

och säger. Vi säger ofta att en individ inte är sig själv.” (Mead 1976: 113) Det är först när vi 

reagerar på oss själva med andras ögon som vi blir ett objekt för oss själva. Språket är här av 

grundläggande betydelse, både vad gäller talspråk, handspråk och ansiktsuttryckets språk 

(Mead 1976). Om en viss symbol eller värde existerar för någon annan väcker det jag säger 

eller visar en viss respons hos den andre. ”Det som är nödvändigt för kommunikation är att 

symbolen uppväcker hos oss själva det som den uppväcker hos den andre individen.” (Mead 

1976: 117).  

Jaget utvecklas ständigt genom vad Mead (1976) bland annat kallar för spelet och den 

generaliserande andre. I spelet måste varje spelare anta alla andras attityd som är med i spelet. 

De andra spelarnas attityd som deltagaren antar, ordnar sig till en sorts enhet, och det är den 

organisation som kontrollerar individens respons. /…/ Vad han gör kontrolleras genom att han 

är alla andra som är med i laget /…/” (Mead 1976: 120). Den generaliserande andre är en del 

av detta; ”Det organiserade samhälle eller den sociala grupp som ger individen hans jags 

enhet kallas ’den generaliserande andre’. Den generaliserande andres attityd är hela 

samhällets attityd.” (Mead 1976: 120). Detta inbegriper att en individ inte bara måste anta 
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andras attityder gentemot sig själv utan också andras attityder gentemot omvärlden. Det 

ständigt pågående resultatet ligger i att beteenden på högre nivåer införlivas i individens 

beteende samt att individens beteende skapar beteenden på högre nivåer. Förändringar i den 

sociala ordningen som vi ingår i innebär därmed:  

”/…/ att vi åstadkommer förändringar hos oss själva. De sociala konflikterna bland de 

individuella medlemmarna i ett givet organiserat mänskligt samhälle /…/ nödvändiggör 

individernas medvetna eller intelligenta rekonstruktioner och modifieringar av detta 

samhälle nödvändiggör också och i samma grad dessa individers liknande 

rekonstruktioner och modifieringar av deras egna jag och personligheter.” (Mead 1976: 

216)  

 

Erving Goffman: Om rollkonflikter 

Inom ramen för Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv redogörs här för hur Goffman 

(2009) beskriver olika aspekter av hanteringen av kommunikativa konflikter och 

motstridigheter. Men först: en kort beskrivning av vad Goffman menar med dramatiskt 

förverkligande.  

Dramatiskt förverkligande innebär att individen i en interaktion lyfter fram det trovärdiga 

i sitt, som Goffman uttrycker det, framträdande. Om ”individens aktivitet ska bli meningsfull 

för andra måste han mobilisera sin aktivitet så att den under interaktionen uttrycker det han 

vill förmedla” (Goffman 2009: 35). Det kan dock uppkomma problem när exempelvis en 

yrkesperson inte automatiskt får möjlighet att dramatisera sitt arbete. Man kan inte heller ägna 

för mycket tid åt att dramatisera sitt arbete eftersom man då inte hinner, så att säga, utföra 

själva arbetet.  

Det som Goffman kallar för kommunikation i strid med rollgestalten (Goffman 2009) 

består av fyra kommunikationsmönster vilka tas i beaktande för att antingen hantera, undvika 

eller dölja en information som inte passar ihop med framträdandet. Tre av dessa kommer att 

tas upp här. Det första utgörs av vad han benämner som behandlingen av de frånvarande; 

”När medlemmarna av ett team går in bakom kulisserna, där publiken inte kan se eller höra 

dem, talar de ofta om publiken i förenklade ordalag, på ett sätt som inte stämmer överens med 

den behandling vilken de ger publiken när de står inför den.” (Goffman 2009: 151). Det andra 

kommunikationsmönstret kallar Goffman (2009) för iscensättarjargong vilket är de olika 



 
 

13 
 

typer av samtal som sker innan eller efter ett framträdande. Det kan exempelvis handla om 

lämpliga tillvägagångssätt eller skvaller kring framträdandet. Det tredje 

kommunikationsmönstret benämner Goffman (2009) som rollomkastningar. Idealt håller sig 

varje teammedlem till den roll som man har blivit tilldelad av situationen eftersom 

teamkamraterna då samverkar ”i syfte att upprätthålla en lämplig blandning av formellt och 

informellt beteende, av distans och förtrolighet, mot det andra teamets medlemmar.” 

(Goffman 2009: 167). Så fungerar dock inte verkligheten och teammedlemmar ”försöker ofta 

tala i strid med rollgestalten på ett sätt som uppfattas av publiken” (Goffman 2009: 167). Alla 

sådana rollomkastningar behöver dock inte leda till att ”öppet hota vare sig de två teamens 

integritet eller det sociala avståndet mellan dem.” (Goffman 2009: 167). Rollomkastningar 

kan ha många olika skepnader. Det kan ske i form av inofficiella yttranden, antydningar, 

avsiktliga skämt eller menande pauser vilka den agerande kan förneka som att inte ha ”’menat 

någonting’” (Goffman 2009: 168)). Det kan också ske i form av dubbelspel, exempelvis 

skiftningar mellan under- och överordnade under en längre period, eller genom att ”de som 

sitter i ledande ställningar lättar lite på sin förnäma avskildhet” (Goffman 2009: 175).  

 

3. Metod 

För att undersöka och problematisera hur vårdgivares beskrivningar av sexualitet kan kopplas 

till hur de skapar samförstånd och distansering i sin interaktion med vårdtagare har kvalitativ 

metod använts. Tre fokusgrupper har hållits bestående av totalt tolv undersköterskor och 

vårdbiträden, alla anställda inom Malmö stads äldreomsorg. Nedan redogörs för reflektioner 

kring den kvalitativa kunskapen, för deltagarrekryteringen och datainsamling samt 

reflektioner kring genomförandet i sin helhet.  

 

Den kvalitativa kunskapen och fokusgruppen som metod 

Valet av kvalitativ metod grundade sig på önskan om att fokusera på vårdgivares egna 

beskrivningar. Det grundade sig också på traditioner i tidigare forskning inom ämnet vilka 

också har utförts genom kvalitativa metoder. I enlighet med den kvalitativa kunskapen var jag 

som ansvarig för uppsatsens genomförande involverad i skapandet av denna kunskap. Min 

förförståelse och mina erfarenheter påverkade troligen såväl genomförandet som tolkning av 
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materialet. Denna närhet försökte jag att hantera på olika sätt, dessa diskuteras nedan under 

rubriken ”Reflektioner i genomförandet”. Jag arbetade dessutom utifrån den kvalitativa 

forskningscykeln genom att alla forskningsmoment påverkade varandra och pågick parallellt 

under forskningsprocessen. Ett exempel på det var hur jag i arbetet med urval av tidigare 

forskning försökte förhålla mig öppen och anpassade dess innehåll efter uppsatsens resultat. 

Man kan dock fråga sig, vad innebär ett resultat? Går det att ha ett färdigt resultat? Resultatet 

som presenteras i uppsatsen kan istället ses som en gestaltning av uppsatsens ämne. 

Gestaltningen kan inte generaliseras till större mer allmängiltiga slutsatser men kan istället 

fungera som inspiration för vidare studier inom området.  

Vad gäller valet av datainsamlingsmetod upplevde jag att fördelarna med fokusgrupper 

framför allt bestod i möjligheten att inkludera så många deltagare som möjligt i studien. 

Dessutom avsåg jag att få en övergripande uppfattning kring mitt ämne vilket fokusgrupper 

kan vara en bra metod för (Hennink et al 2011). Intervjuer hade samtidigt kunnat ge mer 

komplexa och detaljerade beskrivningar. Jag ville dock inte lägga fokus på skilda åsikter 

kring ämnet utan istället gemensamma beskrivningar.  

 

Deltagarrekrytering  

Deltagarrekryteringen skedde genom två delmoment. (1) En definition av studiepopulationen 

och (2) val av rekryteringsstrategi (Hennink et al 2011). Undersköterskor och vårdbiträden är 

som tidigare nämnt de dominerande yrkesrollerna i den svenska äldreomsorgen (Szebehely 

2005), detta faktum i kombination med min egen erfarenhet av att det är dessa två yrkesroller 

som utför de vardagliga insatserna hos vårdtagarna avgjorde mitt val av studiepopulation. Min 

arbetslivserfarenhet som timvikarie inom vård och omsorg kunde dock ha medfört att jag inte 

var öppen för andra yrkesrollers koppling till uppsatsens syfte. Samtidigt har jag även 

erfarenheter av strategiskt arbete inom vård och omsorg vilket har gett mig kunskap om 

många olika funktioner och uppdrag inom verksamheterna. Dessutom kvarstod faktum att det 

är undersköterskor och vårdbiträden som är de dominerande yrkesrollerna i svensk 

äldreomsorg (Szebehely 2005).  

Mitt huvudsakliga rekryteringsmål var att finna ”typical cases” (Hennink et al 2011: 91) 

eftersom det jag sökte var gemensamma beskrivningar av sexualitet. Förutom att deltagarna 

arbetade som undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen i Malmö stad 
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efterfrågades inga andra kriterier. Ett mail skickades ut till cirka 20 sektionschefer inom vård- 

och omsorg i Malmö stad för att genom cheferna få kontakt med anställda undersköterskor 

och vårdbiträden. Cheferna fungerade alltså som mina ”gatekeepers” (Hennink et al 2011).  

 

Inför, under och efter fokusgrupperna  

Uppsatsen presenterades som en studie vars syfte var att undersöka vilka tankar, erfarenheter 

och exempel som personal inom äldreomsorgen har av sexualitet kopplat till sitt arbete. En 

diskussionsguide skapades inför datainsamlingen med fokus på frågor som rörde associationer 

och exempel ur det vardagliga arbetet. Enligt planen skulle varje grupp innehålla minst fem 

deltagare för att främja en interaktiv diskussion. Vid samtliga tillfällen uteblev dock deltagare 

på grund av sjukdom eller förändrade arbetsturer. Detta resulterade i en fokusgrupp med fem 

deltagare, en med fyra och en med tre. Två grupper bestod av deltagare som arbetade på 

särskilt boende och en grupp med deltagare som arbetade i hemtjänst. Bekantskapen mellan 

medlemmarna i samtliga grupper var förhållandevis hög. Några hade arbetat upp till trettio år 

inom äldreomsorgen medan andra några år eller månader.  Anställningsformerna varierade 

från fastanställningar till kortare vikariat, ingen var vikarie och åldrarna varierade. Elva 

deltagare var kvinnor, två var män. Placering för samtliga fokusgruppsträffar var på 

deltagarnas arbetsplatser.  

Inledningsvis gjordes en presentationsrunda och jag ställde frågor om positiva aspekter av 

arbetet samt vad som karakteriserade en typisk dag. Huvudtemat inleddes med ordet relationer 

för att sedan övergå till begreppet sexualitet utifrån deltagarnas tankar, erfarenheter och 

exempel. Under samtliga fokusgruppsträffar fokuserade jag på att vara en aktiv lyssnare, på 

att spegla och be deltagarna att berätta mer om de exempel som togs upp eller helt enkelt 

genom att vara tyst istället för att ställa nya frågor. Varje träff pågick under 45 – 60 minuter.  

Efter fokusgruppsträffarna transkriberades och kodades materialet i sin helhet. I 

transkriberingen var fokus att behålla diskussionernas vardagliga språk genom att så noggrant 

som möjligt skriva ner det som uttryckligen sades. Nyckelord och induktiva koder (Hennink 

et al 2011) identifierades fram till en viss mättnadsnivå och med hänsyn till vilka resurser 

gällande material och tid som fanns till förfogande. Nyckelord och induktiva koder låg sedan 

till grund för hur resultaten sammanställdes.  
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Metodologiska reflektioner i relation till genomförandet   

De uteblivna deltagarnas påverkan på diskussionerna var tydligast i den mindre gruppen med 

endast tre deltagare, där var diskussionen mer förtrolig än i övriga grupper. Förtroligheten kan 

också ha berott på att vi satt i en soffgrupp lite avskilt (och att samtliga deltagarna arbetade på 

samma avdelning). Det var svårare att få en uppfattning om”typical case” (Hennink et al 

2011) i den mindre gruppen eftersom individuella uttalanden tog mer plats. Å andra sidan var 

deltagarna något mer bekväma med att uttrycka tankar öppet. Mitt sökande efter ”typical 

cases” främjades troligen av att deltagarna i samtliga grupper hade olika lång erfarenhet av att 

ha arbetat inom äldreomsorgen, att de hade olika anställningsformer och att de var i olika 

åldrar. Detta skulle kunna ha gynnats ytterligare om det hade varit en mer jämn fördelning 

bland kvinnor och män. Det skulle också ha varit givande att om grupperna hade bestått av 

personal från både särskilt boende och hemtjänst. Överlag medförde de uteblivna deltagarna 

att resultatet överlag tenderar att vara mindre tillförlitligt.  

Faktum att de flesta av deltagarna inom samtliga grupper kände varandra eller åtminstone 

kände till varandra medförde eventuellt att alla inte kände sig bekväma med att vara helt 

öppna med funderingar eller erfarenheter eftersom anonymiteten minskade. Samtidigt kan 

detta också ha gjort, som i den mindre gruppen, att deltagarna faktiskt kände sig mer bekväma 

med att vara öppna. Den överlag relativt höga bekantskapen verkade dock gynna diskussionen 

vad gäller exempel och detaljer, exempelvis då flera deltagare kände till en viss vårdtagare 

eller specifika situationer och kunde bygga på varandras exempel. Strategin att inleda med 

begreppet relationer istället för begreppet sexualitet kan ha bidragit till den avslappnade 

stämningen samt ett mer öppet förhållningssätt gentemot deltagarnas egna beskrivningar.  

Angående min egen roll kan avslutningsvis sägas att jag, för att framstå som trovärdig för 

deltagarna, bland annat berättade om min egen arbetslivserfarenhet från äldreomsorg och vid 

vissa tillfällen visade igenkänning i vad de berättade. Naturligtvis kan denna närhet till 

verksamheten som jag både har och visade för deltagarna också ha påverkat diskussionerna. I 

rollen som moderator försökte jag att hantera detta genom att ständigt be deltagarna att berätta 

mer om sina exempel och att prata så lite som möjligt själv. Vid sammanställning av mitt 

material har jag varit noggrann med det induktiva kodningsarbetet, det vill säga att behålla 

deltagarnas egna formuleringar och identifiera gemensamma beskrivningar genom deras 

formuleringar istället för genom diskussionsguiden eller teman i min förförståelse.  
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4. Etiska reflektioner med utgångspunkt i 

vetenskapsrådets etiska principer  

Enligt informationskravet (Vetenskapsrådet 2002) blev deltagarna (sektionschefer och 

fokusgruppsdeltagarna) informerade om uppsatsens tema och syfte samt om de övergripande 

villkor som gällde för deras deltagande. Samtliga undersökningsdeltagare erbjöds dessutom 

att ta del av det färdiga materialet.    

Vad gäller samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002) fanns en strävan efter att den 

information som gavs till cheferna skulle vara så tydlig som möjligt, detta för att underlätta 

för alla inblandade då deltagarförfrågan i de flesta fall vidarebefordrades. Men eftersom jag 

inte hade insikt i hur kommunikationen mellan cheferna och medarbetarna såg ut kan jag inte 

vara helt säker på att deltagandet var helt på frivillig basis. Detta skulle kunna kopplas till vad 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp i Regel 4 och kallar för beroendeförhållanden och hur sådana 

kan ha en påverkan på undersökningsdeltagarnas samtycke.  

Fokusgruppsdeltagarna tilltalades med grund i konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 

2002) endast via förnamn under diskussionerna och det inspelade materialet anonymiserades. 

Sektionschefernas namn har inte nämnts någonstans. Citat som skulle kunna kopplas till en 

viss verksamhet har inte tagits med i uppsatsen. Det inspelade materialet har tagits bort efter 

avslutat arbete. De insamlade uppgifterna har inte, och kommer inte, att användas i andra 

syften än för uppsatsen. 

 

5. Resultat och analys 

Studiens resultat och analys är uppdelad i två avsnitt: ett resultatavsnitt och ett analysavsnitt. 

Resultatavsnittet behandlar uppsatsens första frågeställning: Vilka återkommande teman finns 

i undersköterskors och vårdbiträdens gemensamma beskrivningar av sexualitet i relation till 

sitt arbete? Här presenteras sådana återkommande teman med grund i fokusgruppsdeltagarnas 

beskrivningar.  
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Analysavsnittet behandlar det som har presenterats i resultatavsnittet utifrån den teoretiska 

med utgångspunkt i frågeställning nummer två: På vilket sätt blir betydelser av samförstånd 

och distansering aktualiserade i dessa beskrivningar?  

 

Resultat: Återkommande teman i beskrivningar av 

sexualitet och intimitet 

Resultatavsnittet utgörs av fem teman av undersköterskors och vårdbiträdens beskrivningar av 

sexualitet och intimitet i relation till sitt arbete:  

• Skillnader i beskrivningarna av manliga och kvinnliga vårdtagare. 

• Intimitet: En förtroende- och kunskapsrelation 

• Dusch, hygien och att visa sig naken  

• Intimitetens förutsättningar och nödvändigheter  

• Svåra situationer  

Undersköterskor förkortas som ”usk” och vårdbiträden som ”vbtr”. 

 

Skillnader i beskrivningarna av manliga och kvinnliga vårdtagare  

Under samtliga diskussioner var skillnader i beskrivningar av manliga och kvinnliga 

vårdtagare återkommande.  

Beskrivningar av manliga vårdtagares sexualitet var oftast det första som kom på tal under 

fokusgrupperna. Manliga vårdtagare beskrevs som mer verbala och fysiska vad gäller 

sexualitet och intimitet. Verbala och fysiska närmanden togs upp återkommande gånger och 

beskrevs i motsatser av obehagligt kontra icke-obehagligt. När det gällde närmanden som 

beskrevs som obehagliga karaktäriserades dessa enligt deltagarna av att det inte riktigt gick att 

skoja bort beteendet:  

Usk nr 3: … vi har ju en del män som kan vara väldigt… lite fixerade vid 

det där… men det beror sig på hur, och hur de säger det. För ibland kan det 

också vara på ett obehagligt sätt. Men sen kan det också vara med lite 

glimten i ögat… och då tar man det inte så…  

Usk nr 1: Ja då skojar man tillbaka liksom… det går ju inte med dom 

andra…  

(Tystnad) 

Usk nr 1: Mer allvar…  
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Usk nr 3: Ja mer allvar i hur dom säger det… hur dom tar…  

Att utföra närmandet med ”glimten i ögat” sågs alltså som inte lika allvarligt och därmed inte 

lika obehagligt.  

Beskrivningar kvinnliga vårdtagare i situationer som rörde sexualitet och intimitet gjordes 

ständigt i jämförelse med och i relation till beskrivningar av manliga vårdtagarnas beteenden. 

Deltagarna menade framför allt att de kvinnliga vårdtagarna inte alls var lika verbala eller 

fysiska som de manliga vårdtagarna. 

Usk nr 2: Dom [kvinnorna] är mer blyga och tillbakadragna.  

Kopplat till demenssjukdom beskrevs kvinnliga vårdtagare dock som mer verbala och fysiska 

vad gäller sexualitet och intimitet. Deltagarna beskrev då, speciellt om de hade känt den 

kvinnliga vårdtagaren innan demenssjukdomen, att de tyckte synd om dem. Det fanns alltså 

någon form av före- och efteraspekt. ”Man förstår ju att dom är sjuka på ett sätt ju.” (vbtr nr 

3). Något annat som var centralt i beskrivningarna av kvinnliga vårdtagare var hur de 

kvinnliga vårdtagarna enligt deltagarna pratade om, och förhöll sig till, den manliga 

personalen. Detta beskrevs både i termer av att ”om det har varit någon manlig [personal] 

hos dom dagen innan att oh, så trevlig han var och så… så det är mer så…” (usk nr 4) och av 

att många kvinnliga vårdtagare ”inte vill att manliga kollegor kommer in och hjälper dom…” 

(usk nr 6). Deltagarna lyfte fram att det i sådana situationer var viktigt med respekt, samtidigt 

som det ibland kan vara svårt att förhålla sig till alla vårdtagares specifika önskemål: ”det är 

ju inte villkorslöst att flytta hit heller…” (vbtr nr 1). Beskrivningar av kvinnliga vårdtagare i 

situationer som rörde sexualitet och intimitet präglades också av generationsaspekter: ”Ja det 

är knappt de vågar prata om hur de [kvinnorna] gjorde barn för femtio år sedan … det är 

väldigt tabu…” (usk nr 3) Slutligen beskrevs också sexualitet och intimitet kopplat till 

kvinnliga vårdtagare med i teman av utseende och kropp.  

Usk nr 6: … om hon ska till läkaren… då ska det vara lite tipp och topp… 

och sen när man säger att nej du har inte så mycket år som du säger, de är 

lyckliga /…/  när de känner sig så… att det är folk som tittar på dom… 

Deltagarna menade att de oftare hade upplevt detta hos kvinnliga vårdtagare, det vill säga att 

de göra sig i ordning när de skulle iväg på exempelvis läkarbesök samt att det 

eftersträvansvärda för den kvinnliga kroppen var att inte se gammal ut. Dock kan poängteras 

att det också fanns ”andra änden av spektrat, att man inte bryr sig alls…” (vbtr nr 1) 
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Intimitet: En förtroende- och kunskapsrelation  

Framför allt i relation till intimitetsassociationer beskrev deltagarna att man som personal har 

mycket kunskap om vårdtagarna och att detta påverkade relationen.  

Vbtr nr 3: Ja man vet ju massa…  

Usk nr 7: Ja till vissa blir man ju nästan en anhörig   

Usk nr 8: Ja lite så…  

Vbtr nr 1 var inne på samma spår: ”… på något sätt, vi känner dom boende väldigt intimt” 

och att de ibland ”känner vårdtagarna snäppet bättre än de anhöriga…” (vbtr nr 1). Att 

känna vårdtagarna snäppet bättre än de anhöriga kunde enligt deltagarnas beskrivningar också 

innebära att vårdgivare i vissa situationer har mer kännedom än anhöriga om hur vårdtagarens 

önskemål eller tankar. Detta kunde i vissa fall leda till konflikter. Usk nr 8 menade vidare att 

kännedomen bland annat bestod i av att man känner till just ”hur personen vill ha det”. Detta 

kunde bland annat handla om att man har kunskap om hur bemötandet ska ske för att det ska 

passa vårdtagaren:  

Vbtr 2: man snackar om vissa saker med vissa. Man lär sig, vissa tycker om 

att prata om sport… andra vill bara snacka om matlagning… andra vill 

bara att man är i närheten. Man lär sig liksom. Man lär känna personen.  

Denna kunskap var enligt deltagarna nära sammankopplad med hur relationen mellan 

vårdtagare och vårdgivare präglades av ett förtroende. ”/…/ det är ju en förtroende-

vänskapsrelation…” menar usk nr 2 och fortsätter senare ”Alltså jag tycker att det är rätt 

skönt att de har det förtroendet för oss…”. Usk nr 8 benämner det som att ” Vi är som deras 

förlängda arm”.  

 

Dusch, hygien och att visa sig naken  

Begreppet intimitet kopplades ofta samman med dusch- och tvättsituationer. Samtliga av 

dessa diskussioner landade vid något tillfälle i hur utsatt denna situation måste vara för 

vårdtagaren:   

Usk nr 9: Sen kan det ju vara så, intimitet kan ju också vara som när du ska 

tvätta dom nertill. /.../ Att man respekterar. Det är inte kul at blotta sig för 

alla.  

En annan fokusgrupp har samma diskussion:  

Usk nr 1: /…/ jag menar, dom kanske aldrig har visat sig heller… bara för 

sin man typ 
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Usk nr 3: Ja knappt det   

Usk nr 1: Jag menar det, dom har kanske aldrig visat sig, och så kommer vi 

och ska… /…/ ja duscha och tvätta  

En vårdtagares grad av erfarenhet och vana av att visa sin kropp skildrades alltså som 

skiftande: många vårdtagare kanske aldrig har visat sig nakna för fler än ”knappt” ”sin man”. 

Nu måste de göra det vid varje duschtillfälle och för olika vårdgivare. I samtliga fokusgrupper 

poängterades vikten av rätt förhållningssätt för att duschsituationerna skulle bli så bra som 

möjligt för vårdtagarna. ”Att man inte bara, nu ska vi upp och så på med handskar” (usk nr 7) 

Undersköterska nr 3 berättade: ”Vi har många som har duschat i trosor, som vägrar ta av 

sig… alltså det är ju, då får man ju ta det ju…” I anknytning till detta relaterade många 

deltagare till sig själva i termer av ”Det är ju bara att gå till sig själv… vad jag hade tyckt” 

(usk nr 1). Samtidigt beskrevs det hur man som vårdgivare kunde behöva ”lirka” (usk nr 3) 

för att vårdtagaren ska vilja duscha, framför när det gäller vårdtagare med demenssjukdom. 

Hur lirkandet ska gå till var något som man enligt deltagarna lärde sig på vägen och kände av 

i varje situation. Att känna av situationen var något som framhävdes som viktigt under hela 

dusch- eller tvättsituationen:  

Usk nr 2: att man stänger in sig i badrummet, så att man inte står där med 

öppen dörr. Så att man inte har ett fönster öppet ifall det blir kallt och så…  

 

Intimitetens förutsättningar och nödvändigheter  

Förtroende- och kunskapsrelationen mellan vårdgivare och vårdtagare inbegrep enligt 

deltagarnas beskrivningar en rad olika nödvändigheter för att den skulle kunna finnas och 

fortsätta att existera. För det första skulle den inte missbrukas. 

Usk nr 1: Att många också utger sig från att vara hemtjänst… det påverkar 

ju… /…/  

Usk nr 2: Man önskar lite att man var en spindel på väggen när det kommer 

någon som inte ska vara där… jag menar, många gånger också, det stjäls 

mediciner, smycken pengar… det är fruktansvärda grejer…  

Usk nr 1: Ja det är till att sjunka lågt… då har man verkligen inkräktat på 

deras hemma plan…  

Att andra missbrukar förtroendet påverkade alltså även dem som inte missbrukade det: ”/…/ 

många skulle behöva lämna ut nycklar men vill inte” (usk nr 1). Usk nr 1 berättade att flera 

vårdtagare skulle behöva lämna ut nycklar till hemtjänstpersonalen så att personalen lättare 

skulle kunna komma in, både i vardags- och nödsituationer men vårdtagarna blev 
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misstänksamma när de hörde om stölder, inbrott och allmänna missförhållanden. Detta 

äventyrade alltså förtroendet både på ett relationellt och praktiskt plan. Misstänksamheteten 

var samtidigt något som deltagarna kunde sätta sig in i: ”det förstår man ju” sa usk nr 3 och 

menade att det kan ta tid att bygga upp en förtroendefull relation med vårdtagare som är 

misstänksamma men att det då är viktigt att vara tålmodig.  

En annan förutsättning och nödvändighet för existensen av en kunskaps- och 

förtroenderelation var att personalen måste förstå vårdtagaren ur deras situation. Man måste 

”liksom sätta sig in i situationen… det måste man” (usk nr7). Att bemöta alla vårdtagare 

individuellt framhävdes också vid flera tillfällen under diskussionerna. Hur dessa individuella 

bemötanden kunde te sig beskrev usk nr 8: ”Ja man är lite kameleont!” vilket vbtr nr 2 höll 

med om: ”Jag tänker att det finns inga alternativ, det måste vara så [att vara lite kameleont]”. 

Att vara kameleont hängde alltså samman med ett individuellt bemötande vilket värderades 

högt av deltagarna. Ett individuellt bemötande var alltså ytterligare en förutsättning och 

nödvändighet för existensen av en kunskaps- och förtroenderelation.   

 

Svåra situationer  

Det fanns två typer av situationer som deltagarna beskrev som problematiska eller potentiellt 

problematiska. Den första handlade om när relationen mellan vårdgivare och vårdtagare 

inbegrep en tredje part vilket i många fall var en anhörig. Deltagarna menade att det 

exempelvis kunde kännas ”märkligt att ha anhöriga i rummet när man ska göra intimtvätt” 

(vbtr nr 1) och om anhöriga själva inte avvek menade vbtr nr 1 att man brukade be dem att 

lämna rummet. Usk nr 6 menade också att hen flera gånger hade upplevt följande situation: 

”när anhöriga typ är där… så larmar personen… dottern säger, men jag 

kunde hjälpa dig mamma men de säger att nej det behövs inte, jag har henne 

här nu. Så att inte släppa dom in i den delen… det är bra att vi tar hand om 

det, men inte dottern eller så…” 

Deltagarna beskrev även att det har hänt att partnern till vårdtagaren blir svartsjuk på 

personalen, när personalen kommer och ska utföra insatser. Detta kunde enligt deltagarna 

innebära en högre arbetsbelastning eftersom ”då måste man hela tiden ta hänsyn till att den 

andra i samma rum” (vbtr nr 1). Kanske behövde man som personal prata en stund med 

partnern varje gång, innan man kunde hjälpa själva vårdtagaren. Detta upplevdes som 

tidskrävande.  
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Den andra situationen som beskrevs som problematisk eller potentiellt problematisk var 

när vårdtagare gjorde fysiska eller verbala närmanden gentemot personalen, när dessa 

närmanden upplevdes som obehagliga. Hur personalen hanterade eller borde hantera de 

obehagliga närmandena var ett återkommande ämne. Det kunde handla om att prata av sig 

med någon kollega om det handlade om en enskild situation. Det kunde också handla om att 

ta upp frågan i personalgruppen om det var ett återkommande dilemma. Hanteringen kunde 

också vara att avleda i stunden då det händer: ”… man pratar lite och tar handen så fint så, 

och pratar om någonting annat. Så, håll du armen så ska jag tvätta dig och så.” (usk nr 8). 

Att avleda kunde också innebära att det praktiskt omöjligt för närmanden, som att stå längre 

ifrån. Avledning beskrevs som bättre än att verbalt säga ifrån. Samtidigt beskrevs det som bra 

för alla inblandade om personalen satte gränser:  

Usk nr 8: Alltså du kan ju aldrig godkänna att det är okej bara för… vi har 

en till exempel, som tycker om att klämma och känna. Du kan ju inte tycka 

att det är okej att han gör det mot dig, bara för att du. Du måste ju ändå 

säga att det är inte okej, jag är här för att hjälpa dig och det är inte okej att 

du har dina händer överallt på mig bara för att du är gammal och behöver 

hjälp. Alltså du måste ju sätta… Om du hade stått vid busshållplatsen eller 

var som helst, då hade du ju inte tyckt att det vore okej. 

 

Analys: Situationsbundna betydelser av samförstånd och 

distansering  

Uppsatsens analys har utgått från de fem teman av gemensamma beskrivningar av sexualitet 

som presenterades i resultatdelen. Dessa teman problematiseras och diskuteras nedan utifrån 

teoretiska resonemang kring hur situationsbundna betydelser av samförstånd och distansering 

blir aktualiserade.  

 

När spelet inte fungerar och demenssjukdomens betydelse för närhet och 

distansering  

Vad gäller gemensamma beskrivningar av manliga vårdtagare kan man fråga sig vad 

skillnaden mellan obehagliga och icke-obehagliga närmandena egentligen består av. De förra 

accepterades inte medan de senare kunde accepteras. Kanske kan man säga, enligt Meads 

begreppsapparat, att det spel som spelas av vårdgivarna inte spelas av vårdtagarna. Eller 
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snarare: spelet mellan vårdgivare och vårdtagare i situationer där vårdtagaren gör obehagliga 

närmanden fungerar. Alla inblandade individers attityder antas inte av alla inblandade och 

därmed bryts jagets objektifiering. Kanske utgörs pendelrörelsen mellan samförstånd och 

distansering i dessa situationer en bruten kommunikation. Den brutna kommunikationen 

skapar distansering. Eller distanseringen skapar en bruten kommunikation. Vårdgivaren är 

inte benägen att anta vårdtagarens attityder eller som Buber (1997) uttrycker det: att gå i 

relation med vårdtagaren och erkänna denna som en självständig och utomstående individ 

precis som sig själv. Samförstånd skulle i så fall kunna ske vid ett fungerande spel där både 

vårdtagare och vårdgivare antar varandras attityder.  

När det kommer till de kvinnliga vårdtagarna menade deltagarna att det var synd om dem 

när de (enligt deltagarna) på grund av sin demenssjukdom gör fysiska och verbala närmanden. 

Det är som att deltagarna relaterade till jag:et hos de kvinnliga vårdtagarnas eftersom de 

placerade vårdtagarens handlingar längs en tidslinje: före och efter demenssjukdomen. 

Människan tenderar att ”organisera alla erfarenheter till ett jags erfarenhet” (Mead 1976: 109) 

vilket också är vad deltagarna gör gentemot de kvinnliga vårdtagarnas jag. ”Man förstår ju att 

dom är sjuka på ett sätt ju”. Detta är också ett exempel på hur kroppen skiljs från jaget i 

beskrivningar av de kvinnliga vårdtagarna, men inte männen. De kvinnliga vårdtagarnas 

kroppar är närvarande och opererar ”utan att det finns ett jag inbegripet i upplevelsen.” (Mead 

1976:110). Vilka betydelser av samförstånd och distansering finns i detta? Demenssjukdomen 

står i centrum och ter sig som en förutsättning för både distans och relation (Buber 1997) 

utifrån vårdgivarens perspektiv. Vårdgivaren erkänner vårdtagarens personliga närvaro 

eftersom vårdtagaren har en demenssjukdom vilket ger samförstånd. Samtidigt kan 

demenssjukdomen skapa distansering, demenssjukdomen skapar båda. Å ena sidan 

accepterades vissa beteenden och deltagarna kände stor medkänsla för de kvinnliga 

vårdtagarna men å andra sidan gjorde demenssjukdomen att vårdtagarna inte riktigt var sig 

själva längre och det var svårare att kommunicera med dem.  

Det höga antalet kvinnor bland studiedeltagarna kan ha spelat en roll för betydelserna av 

samförstånd och distansering. Det fanns ett slags automatiskt samförstånd gentemot 

kvinnorna medan männen behövde gränssättningar, det vill säga distansering. Kvinnornas 

närmanden förklarades även i större utsträckning med att de bar på en demenssjukdom medan 

demenssjukdomar inte nämndes alls i samma utsträckning när det gällde män.  
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När samförstånd kan innebära kunskap, kan distansering betyda publik 

Deltagarnas beskrivningar av den förtroende- och kunskapsrelation som fanns mellan 

vårdtagare och vårdgivare kan sägas förenkla det individuella bemötandets dramatiska 

förverkligande (Goffman 2009). Men frågan är, vilka är publiken? De skulle både kunna 

utgöras av vårdtagarna själva, specifika personer eller som grupp, samt av kollegor och 

arbetslag. Enligt deltagarnas utsagor kunde kunskapen om vårdtagarna skapa problem och 

konflikter med anhöriga. Om anhöriga utgör publiken kan de uppleva framträdandet som 

mindre trovärdigt om de själva anser att de har störst kunskap om sina närstående 

(vårdtagarna). Personalen kommer då alltid att agera icke-trovärdigt i anhörigas ögon.  

Om man fritt efter Bubers (1997) resonemang kring dynamiken mellan relation och distans 

definierar ett visst läge som samförstånd innebär detta att det också måste finnas ett läge som 

utgör distansering. Kan en betydelse av distansering ligga i relationen till de anhöriga då 

betydelsen av samförstånd ligger i den kunskap vårdgivarna beskrev att de hade om 

vårdtagarna? Distanseringen uppkommer när man är vårdtagarens förlängda arm och någon 

annan gör anspråk på att vara den armen.  

 

Ett exempel på när distansering ökar i takt med samförståndet  

En stor del av deltagarnas beskrivningar av dusch- och tvättsituationer bestod av att 

deltagarna uttryckte förståelse inför att vårdtagarna kunde uppleva situationen som utsatt. 

Deltagarna relaterade till att vårdtagarna kanske aldrig hade visat sig nakna för någon annan 

än sin partner vilket kan anknyta till deltagarnas organisering av vårdtagarnas jag (Mead 

1976). Enligt deltagarna präglades vårdtagarnas jag av erfarenheter kring att bara ha visat sig 

naken för sin partner. Kroppen får här en central betydelse i vårdtagarnas erfarenheter och 

därmed för vårdtagarnas jag.  

Vad som också var centralt i beskrivningarna av dessa situationer var fokus på hur 

duschinsatsen skulle utföras för att det skulle bli så bra som möjligt för vårdtagaren. 

Någonting som alla var överens om var att det var viktigt att känna av situationen. De 

refererade även uttryckligen till sig själva vilket skulle kunna vara ett uttryck för hur 

deltagarna under dusch- och tvättsituationerna blir ett objekt för sig själva. De reagerade på 

sig själva med vårdtagarens ögon och blev därför medvetna om vårdtagarens utsatta situation. 
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Det symboliska (Mead 1976) i nakenheten kanske här innebär samma sak för vårdtagaren som 

för vårdgivaren. Genom att exempelvis stänga dörren eller respektera den vårdtagare som vill 

duscha med trosor på visade deltagarna genom sitt språk (Mead 1976) och sina handlingar att 

de hade antagit vårdtagarens attityd. Distanseringen mellan vårdtagare och vårdgivare kan då 

sägas minska och samförstånd skapas. Men samtidigt blir avgränsningen mellan vårdgivare 

och vårdtagare i detta intima läge särskilt tydlig eftersom det de facto finns två individer 

närvarande i en situation som ofta brukar utgöras av en individ. Deltagarna pratade inte på 

samma sätt om exempelvis köks- eller promenadsituationer. Betydelser av samförstånd och 

distansering skulle i detta fall kunna utgöras av samma källa: vårdgivarens och vårdtagarens 

fysiska samvaro ger ett ständigt bekräftande av den andre. Detta gör både att deltagarna 

upplevde samförstånd med vårdtagaren samtidigt som en distansering skapas mellan vem som 

är du och vem som är jag. Detta kan i sin tur vara ett exempel på hur Bubers (1997) dynamik 

mellan distans och relation fungerar.  

 

Realfantasin är nödvändig och missbruk av förtroendet skapar distansering    

Deltagarnas beskrivningar av intimitetens förutsättningar och nödvändigheter skulle kunna ses 

som om ett uttryck för deras förmåga till realfantasi (Buber 1997). Realfantasin är med andra 

ord en förutsättning och en nödvändighet för att skapa förtroende- och kunskapsrelationer 

med vårdtagarna.  Att vara ”kameleont” är ett kreativt uttryck för att berätta hur man som 

vårdgivare bekräftar och föreställer sig motpartens jag. Deltagarna uttryckte dessutom att det 

var nödvändigt att kunna agera som en kameleont för att kunna ge bra omsorg vilket 

ytterligare bekräftar realfantasins nödvändighet för interaktionen mellan vårdtagare och 

vårdgivare.  

Att vara en kameleont kan också ses som ett uttryck för hur man som vårdgivare ska göra 

för att dramatiskt förverkliga förtroenderelationen. Förtroenderelationen äventyrades enligt 

deltagarna när andra individer missbrukade denna relation genom att exempelvis göra inbrott 

eller stjäla hos vårdtagarna. Detta missbruk medförde en distansering till vårdtagarna vilken 

skapades genom vårdtagarnas misstänksamhet. Deltagarna försökte minska denna 

distansering genom att ha tålamod och låta förtroenderelationen byggas upp i vårdtagarens 

takt. Tålamodet skulle då kunna beskrivas som en form av samförstånd.  
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När samförståndet är konstlat och frustration skapar distansering  

Spelet och den generaliserande andres attityd tycktes enligt deltagarna ändras när det fanns en 

anhörig i rummet. Deltagarnas beskrivningar av anhörigas närvaro i rummet när man 

exempelvis skulle göra intimtvätt kan betyda att individen inte bara måste anta andras 

attityder gentemot sig själv, utan också mot omvärlden (Mead 1976). Deltagarna antog 

vårdtagarens förmodade attityder gentemot att ha sina anhöriga i rummet samtidigt som man 

tar emot hjälp att tvätta sig. Spelets sammanhängande attityd ändrades och vårdgivaren 

behövde hela tiden ta hänsyn till den anhöriges närvaro vilket upplevdes som en högre 

arbetsbelastning än om den anhörige inte varit där. Inom ramen för det vardagliga arbetet 

utgörs spelet vanligtvis av vårdtagare och vårdgivare, inte av attityder från fler än så. När 

detta händer krävdes större ansträngning för att spelet skulle fungera. Samförståndet gentemot 

vårdtagaren blir mer komplicerat och svårfångat.   

Vad gäller svårigheten att hantera närmanden från vårdtagaren kan Goffmans (2009) 

strategier för att hantera motstridig kommunikation beskriva vad som sker. Till att börja med 

skulle de verbala och fysiska närmandena kunna utgöras av vad Goffman (2009) kallar för 

rollomkastningar. Vårdgivaren agerar i syfte att upprätthålla de roller som finns men 

vårdtagaren tenderar genom sina närmanden att äventyra dessa. Oftast äventyras rollerna dock 

inte så pass mycket att hela framträdandet hotas eftersom vårdgivaren i de flesta fall kommer 

att ge insatser till vårdtagaren igen, detta trots vårdtagarens ”inofficiella yttranden, 

antydningar, avsiktliga skämt eller menande pauser” (Goffman 2009: 168). Vårdtagaren 

skulle dessutom kunna neka till sitt agerande precis som vårdgivaren kan försöka ignorera det 

som om ingenting hade hänt.  Avledningsmanövrarna som beskrivs skulle kunna vara ett 

exempel på hur vårdgivarens försök till ignorans. Deltagarna beskrev också hur de ibland 

tyckte att det räckte med att prata av sig med någon kollega efter ett närmande hade skett 

vilket skulle kunna vara ett uttryck för behandlingen av de frånvarande (Goffman 2009). Hur 

deltagarna pratade om vårdtagaren under detta samtal stämmer antagligen inte överens med 

hur kommunikationen direkt med vårdtagaren kan se ut. De mer accepterade närmandena som 

gjordes med ”glimten i ögat”, skulle kunna fungera som ett slags dubbelspel där vårdgivaren 

skojar tillbaka och för ögonblicket lättar på sin roll som vårdgivare. Dessa ögonblick beskrevs 

med mer lättsam och skämtsam ton vilket skulle kunna vara en av anledningarna till att 

dubbelspelen fortsatte att existera.  

På vilket sätt aktualiseras då samförstånd och distansering i dessa situationer? 

Närmandena tycktes antingen skapa frustration över vårdtagarens förändrade rollbeteende 
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eller någon form av skämtsamhet tillsammans med vårdtagaren. Distansering kan här betyda 

frustration medan ett samförstånd försökte skapas genom att skämta tillbaka.  

6. Avslutande sammanfattning 

I denna uppsats har jag försökt synliggöra exempel av hur äldreomsorgens vårdgivare 

beskriver ämnet sexualitet i relation till sin yrkesvardag. Jag har också försökt titta närmare på 

hur dessa beskrivningar kan hänga samman med äldreomsorgspersonalens situationsbundna 

förhållningssätt gentemot vårdtagarna där de både förväntas ha ett samförstånd med 

vårdtagarna samtidigt som de måste erkänna vårdtagarna som egna individer. Uppsatsen har 

fokuserat på att ge en förståelse ur personalens perspektiv och denna förståelse sammanfattas 

nedan.  

• Samförstånd och distansering tycks uppstå på olika sätt i situationer som rör sexualitet och 

intimitet beroende på vilket kön vårdtagaren har. Gentemot manliga vårdtagare tycks rörelsen 

mellan samförstånd och distansering påverkas av hur väl samspelet fungerar och huruvida 

närmanden upplevs som obehagliga eller inte. Utifrån beskrivningar om kvinnliga vårdtagare 

tycktes en demenssjukdom kunna skapa både samförstånd och distansering.  

• Fokusgrupperna visade att sexualitet också innebär intimitet och att relationen till vårdtagaren 

kan upplevas som intim eftersom vårdgivaren har både kunskap om vårdtagaren och känner 

förtroende från vårdtagaren. Detta tycktes främja samförstånd i interaktionen. Samtidigt kunde 

det skapas en distansering när anhöriga kom in i bilden eftersom situationen då inbegrep även 

en tredje part.  

• För att relationen mellan vårdgivare och vårdtagare skulle kunna vara intim och förtroendefull 

fanns det enligt deltagarna några viktiga förutsättningar och nödvändigheter. Man måste enligt 

deltagarna kunna sätta sig in i vårdtagarens situation och föreställa sig hur ens eget handlande 

påverkar vårdtagaren. Samförståendet består här av att ha tålamod att göra detta, samtidigt 

skapas distansering när förtroenderelationen missbrukas. 

• Situationer som rör sexualitet beskrevs av fokusgrupperna också i form av dusch- och 

tvättsituationer. Vårdtagarna beskrevs som att de då befann sig i en utsatt situation. 

Utsattheten medförde både samförstånd där studiedeltagarna på olika sätt bekräftade 

vårdtagarens individuella existens men också en distansering eftersom realiteten av två 

individers närvaro blev tydlig.   

• Det fanns beskrivningar av situationer kring sexualitet som handlade om hur vissa situationer 

kan vara svåra att hantera. I sådana situationer kunde samförståndet vara både problematiskt 

och konstlat. Distansering skapades då frustration uppkom hos vårdgivaren.  



 
 

29 
 

 

Jag hoppas att de situationsbundna betydelser som jag har funnit kopplat till skapandet av 

samförstånd och distansering i interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare har synliggjort 

en del av den komplexitet som omsorgens vardag faktiskt består av. Detta växelspel mellan 

samförstånd och distansering är något som jag tror att man behöver ta hänsyn till när man ska 

arbeta med sexuell hälsa inom äldreomsorgsverksamheter. Uppsatsen gör inte anspråk på att 

ge en färdig bild utan snarare en pusselbit av en större helhet som ständigt pågår. Jag hoppas 

att den kan fungera som en inspiration till att hitta fler pusselbitar inom ämnet sexualitet och 

äldreomsorg.  

Mimmi Olsson 

Malmö, maj 2014 
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