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VAD ÄR SEXOLOGI? 

Läran om människans sexualitet. 

Tvärvetenskapligt perspektiv: 

Biologi           (genetik, anatomi, hormoner…) 

Kultur            (familj, makt, kärlek…) 

Juridik          (lagstiftning, normer…) 

Psykologi (tändningsmönster, fantasier…) 

Sociologi  (identiteter i samhället, sexism, traditioner…) 

Religion          (livssyn, tro…) 

… 



SEXUELLA SCRIPT  
(SIMON & GAGNON) 

EN SOCIAL INLÄRNINGSPROCESS PÅ TRE NIVÅER: 

 

INTRAPSYKISK NIVÅ 

INDIVIDENS FANTASIER, ÖNSKNINGAR OCH BEGÄR 

INTERPERSONELL NIVÅ 

DET SOM SKER I MÖTET MED ANDRA 

SOCIOKULTURELL NIVÅ 

REGLERAR DET GEMENSAMMA, SOCIALA LIVET -  GENERELLT 
OCH ABSTRAKT 

 

 



Vem får man 
ha sex med? 

Vad är sexuellt 
acceptabelt? 

Var är det tillåtet 
att ha sex? 

När är det rätt 
att ha sex? 

Varför har  
vi sex? 

Sexuella script  
(Simon & Gagnon) 



FÖRDOMAR OM  
 

ÄLDRES SEXUALITET 

Den är död.  

 

De är så sjuka att de inte 
bryr  sig om sex 

 

Ingen erektion =  Ingen sexlust 

 

…. 

Äldre bryr sig inte om 
sånt! 

 

Snuskhumrar eller 
asexuella 

 



Penetration! 



SEX 

Penetration/

Omslutning 

Hångel 

Lust 

Kuk 

Hårt/Mjukt 

Oralsex 

Analsex 

Fötter 

Upphetsning 

Läskigt 

Längtan 

Porr 

Orgasm 
Könsorganskontakt 

Äckligt 

Obehag 

Sexleksaker 

Mysigt 

Fitta 

Smeka 

Internet 

Snuskprat 

Inte för mig 

Ögon 

Kåthet 

Naturligt 

Smärta 

BDSM 
Vanilj 

Fetisch 

Händer 

Ljud 

Ångesthantering Normer 

Trygghet 

Skönt 

Känslosamt 

Dumt 

Meningen med livet 

Identitet 

Kyssar 



FORSKNING VISAR ATT: 

 Såväl terapeuter som patienter tenderar att undvika 

sexuella frågor med anledning av det obehag som de 

skapar.  
 (Shalev, Yerushalmi, 2009).  

 I många olika studier framkommer både en osäkerhet 

och ovilja hos professionella att prata om sexualiteten 

med sina vårdtagare.  

 (Sandin, 2005, Haboubi, Lincoln, 2003; Shalev, Yerushalmi, 2009, Socialstyrelsen 2011, Larsdotter, Jonsson och 

Gäredal, 2011).  



SKÄL ATT TALA OM SEX  
MED ÄLDRE PATIENTER:  

    Allt fler hittar en partner senare i livet 

   Sexualiteten tar sig i uttryck på nya vis 

   Patienten känner en tacksamhet att får prata om sex 

   Mer bekvämt när professionella tar upp frågan om  

  sexualitet.  

 

 

 



VAD VILL ÄLDRE PRATA OM?! 
(RFSU, 2011) 



•FOKUS PÅ MEDICINSKA FRÅGOR 

•KROPPSLIGA FÖRÄNDRINGAR 

 

•SAMLAGSNORM I FRÅGESTÄLLNINGARNA 

•LÅG FÖREKOMST AV HBTQ-RELATERADE FRÅGOR 

•STOR SKILLNAD PÅ ÄLDRE IDAG OCH PÅ 1970-TALET! 

 

 

 

VAD VILL ÄLDRE PRATA OM?! 
(RFSU, 2011) 



UTMANINGAR  

▸ Egna föreställningar om sexualitetens uttryck 

▸ Barn, barnbarn eller barnbarnbarns föreställningar 

▸ Att få in HBTQ-perspektivet: 

▸  Inte ta en individs sexualitet och könsidentitet för given.  

▸ Ge utrymme för sexualitetens uttryck 

▸ Äldreboende 

▸ Rörelsebegränsningar 

▸ …   



Vad krävs av mig för att 
prata om sexualitet med 

patienterna? 



VAD KRÄVS AV MIG? 

▸ Relevant kunskap om sexualiteter 

 

▸ Samtalsmetodik 

 

▸ Positiva och negativa sidor av sexualiteter  

 



VAD KRÄVS AV MIG? 

▸ Självreflektion och en insikt om egna känslor är viktigt, extra mycket 

när det gäller sex och sexualitet. 

▸ Betydelsen av att medvetandegöra sina egna åsikter och fördomar, i 

syfte att förhindra att dessa får fritt spelrum i patientarbetet.  

▸ Två olika saker som man som behöver vara medveten om:  

▸ sina känslor  

▸ sina åsikter.  

 



 

Omedvetet motstånd. 

Omedveten prydhet.  

 

 

               (Fonagy, 2009) 
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2 § Målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och 

en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. 

HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSLAGEN (1982:763) 



INFORMATION  
=  

MÄNSKLIG RÄTTIGHET 



Hur ska jag kunna ha sex 
efter den här 

operationen?! 

… 

Och förresten… det gör ont 
när jag har sex 

 

Det är jobbigt att hela 
tiden behöva berätta att 

jag inte är man… 

 

Alla dessa mediciner 
påverkar lusten att få lust. 

 

FRÅN PATIENTEN: 



FRÅN VÅRDGIVAREN: 

Rör din partner dig på ett 
sätt som du är bekväm 

med? 

 

Det finns biverkningar 
kring den här medicinen 
som kan ge inverkan på 
lubrikationen. Hur tänker 

du kring det? 
Vissa patienter beskriver att 

deras förmåga att känna 
sexuell lust förändras efter 
detta ingrepp. Hur har det 

varit för dig? 

 

Vad är viktigt för dig för att 
ha ett bra sexualliv? 

 

Lusten att uttrycka sin 
sexualitet kan vara svårt, 
är detta något som varit 

en utmaning för dig? 

 



KOM-IHÅG: 

▸ Knacka på dörren och vänta på svar! Gå inte 

bara in i patientens boende eller vårdsal. 

▸ Bredda perspektiven vad sex kan vara i mötet 

med patienterna. 

▸ Glidmedel! Alla slemhinnor blir skörare och mindre 

elastiska med stigande ålder. 

▸ Underlätta, men inte utföra sexuell aktivitet 

▸ Våga fråga!  



Tack! 

www.kallenorwald.se  
info@kallenorwald.se 
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