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I varje liten kammare, där finns en liten 
hammare som hamrar ut en varning, 
när man får lust till parning. 

Tage Danielsson 
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Intervjuer med personal, anhöriga  
och omsorgstagare 
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        Inte bara 
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Handtag, famntag, klapp eller kyss
“Många yrkesutövare inom vård och omsorg saknar  
i dag kunskap och kompetens på området sexualitet, 
då det varken finns i grundutbildningar och få erbjuds 
utbildning på området. Sexuell hälsa är en viktig del av 
folkhälsan och välbefinnande. Därför är Gunilla Mathenys 
pionjärverk på området en mycket viktig och angelägen 
bok för personal inom vård och omsorg.”

Suzann Larsdotter, Auktoriserad socionom och sexolog 
(Auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och 
utbildningsarbete & specialist i sexologisk rådgivning, 
NACS)

Gunilla Matheny har på djupet 
undersökt hur personal, omsorgstagare 
och anhöriga ser och upplever 
ämnet sexualitet. Gunilla som är 
distriktssköterska med specialisering av 
vård i livets slutskede, pedagog samt 
uttryckande konstterapeut arbetar med 

föreläsningar, utbildning och handledning av personal, 
chefer, politiker/beslutsfattare, anhöriga och frivilliga.
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Sexualitet är mer än bara samlag

Kärlek
Fortplantning

Hälsa
Närhet

Orgasmer

LustLekLivet igenom 
- alla åldrar

Beröring

Längtan
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Sexualiteten ligger djupt förankrad i vår 
personlighet och även för den som 
förlorat många andra förmågor finns den 
där - på det ena eller andra sättet. 
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Historielektion
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Ja, man hade sex på stenåldern



Det finnes många dårskaper och lastbara vanor som äro skadliga för hälsan och 
förkorta lifvet, fördärva själen och förgifta sinnet, men ingen af dem har en 
fördärfligare verkan, onani, masturbation eller självbefläckelse…  Eftersom 
onanisten såsom lätt förklarligt är, bedrifver sitt ofog i mörker och ensamhet är 
det svårt att kontrollera honom…  Även i barns lekar kan det i fråga om vårt 
nuvarande ämne ligga mångahanda faror, och det finnes leksaker och 
förlustelser, som helst icke alls borde tålas. Vi hafva  
då först käpphästen, som skenbart ser så oskyldig ut;  
men betraktar man uppmärksamt de små ryttarne, skall  
man märka, att i många fall det förnämsta nöje, som  
ridten bereder dem, består i käppens gnidning mot  
genitalierna eller mot underlifvet, emedan därigenom 
en vällustig kittling uppstår. Synnerligen skadligt äro 
gunghästarna för gossar…   
Äfven för många vuxna är bruket af gungstolar förkastligt. 
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Övning - berätta om din första kärlek!!!
 

Första kyssen? Då var jag nio. Hon hette Elsa och hade flätor.  
Sen torkade hon sig om munnen och cyklade hem (Axel, 83). 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Närhet och beröring

”Må-bra-hormon – Oxytocin 

Hälsoeffekter; sår, blodtryck, smärta 

Mer sociala, höjer inlärningsförmåga och 
problemlösning 
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Ett osynligt ämne 

- Pratar ni om sexualitet i er abetsgrupp?

- Njaa… Vi gör en levnadsberättelse men att börja prata om 
sexuella behov – nej det vore nog pinsamt. Som att prata om 
herpes eller nagelsvamp med en främling. 
 
Nej det är nog mest när det är problem… 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Livserfarenheter och värderingar 
Din ryggsäck påverkar  
andras möjlighet till  
sexuell hälsa.
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En tankeställare
Jag hade gått till den här gamla damen i två år. Hon behövde lite hjälp, lite 
matlagning och så. En dag fick jag världens överraskning - hon hörde inte 
när jag knackade på dörren och när jag kom in i sovrummet låg hon där i 
sängen med en dildo. Det kändes annorlunda efter det där. Det gick inte att 
ta hand om henne på samma sätt. Jag fick liksom en annan syn på henne, 
hon blev mer jämställd på något vis. Oj, hon har samma behov som jag 
fastän hon är gammal, tänkte jag. Ja det blev verkligen en riktig 
tankeställare det där. Vad är det för fördomar jag har släpat runt på 
egentligen? Kanske borde vi alla tänka på våra vårdtagare som om var och 
en av dem har en dildo i sängbordslådan? 

(Lisa-Marie, undersköterska).
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Finns det ett ”bäst före datum” för erotik? 
 
 
 
 
 

John + Lisbeth, 86 = Sant
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               Ja - äldre har sex

               Kroppen förändras

Lust kan uttryckas på olika sätt

Framtiden? Nästan en halv miljon människor 
över 80 år. Över en miljon år 2040
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Singel eller par - oavsett finns sexualiteten
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Vad kan påverka samlivet - 

Direkt påverkan 
Funktionsnedsättande olyckor eller sjukdomar ex. MS, kroniska 
smärttillstånd, hjärt- och kärlsjukdomar, demens, 
cancersjukdomar 

Indirekt påverkan  
Medicinering och olika behandlingar kan ge 
personlighetsförändringar, inkontinens, trötthet, smärtor m.m.  

När hemmet blir en arbetsplats  

Roller som skakas om 
19



När hemmet blir en arbetsplats 

Finns det något du själv 
helst inte gör när andra ser 
på?
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När hemmet blir en arbetsplats 
Det finns en dubbelhet i att få hjälp. Å ena sidan är man tacksam 
men å andra sidan blir allt så blottat in på bara skinnet - och då 
ska du veta att våra assistenter är fantastiska och verkligen gör 
sitt bästa för att vara så osynliga som möjligt. Det är svårt att 
vara spontan när det finns människor omkring en hela tiden, min 
lust kommer i alla fall inte på beställning.  
Ibland är det som att ha sex på Grand central 
station i New York                                  (Lotta). 
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Knackelibang på dörren  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Roller skakas om 

Det är som om min kropp har blivit till någon sorts ”allmän 
egendom”. Det är en sak när min fru hjälper mig men sen 
är det ju personal också… När de håller på med mig, tar 
på mig försöker jag stänga av känslorna. Jag ”nollar” mig 
och tänker att - ”det är ju trots allt deras jobb” (Pontus). 
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Självbild och självkänsla 

Vi har assistenter men på nätter och helger är vi 
själva och då är det Susanne som går in. Duscha, 
toaletten - hon får dra ett tungt lass. Sexlivet - klart 
att det påverkats. Att svänga mellan att behöva hjälp 
och att försöka vara den där he-mannen hon blev kär 
i... det är tufft. Ibland tänker jag att hon nog tycker att 
jag är äcklig, med de här smala benen... Let´s face it 
- jag är en belastning, även om hon aldrig skulle 
erkänna det                                (Filip).  
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Ombytta roller 
Jag har blivit mer som hans mamma än hans fru. Byta blöjor 
och så... nej det sexuella är helt över. Men han förstår inte 
gränserna. Jag skulle gärna vilja ligga och bara mysa men det 
blir för intimt. Det är antingen eller för hans del. Han dreglar och 
jag blir så äcklad... Jag säger åt honom att ”jag tycker om dig 
men inte på det sättet längre”. Då blir han arg på mig och jag 
känner mig elak och skäms. Jag önskar att jag kunde prata med 
någon om det här. Jag känner mig så sorgsen, så mycket sorg . 
Men hur kan man sörja någon som lever? (Marianne, anhörig).  
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Att bli vårdare till sin livskamrat

Jag känner mig ganska ensam. På kvällarna
brukade jag alltid somna på hans arm. Vi har aldrig 
somnat som ovänner men nu vänder han mig bara 
ryggen. Jag förstår ju att det är sjukdomen men det är 
ändå svårt att ta in hans personlighetsförändring. Ja, jag 
har nog stängt av mina egna känslor. Lagt dom på is. 
Förr satt Kennet och jag alltid tätt och klappade och 
pussade på varandra. Nu för tiden får man klappa på sig 
själv 

        (Viveca, anhörig). 26



Jag vet helt enkelt inte om hon vill. Vi kan 
kramas och så men sen blir jag osäker. 
Det känns som ett övergrepp och då är 
det lika bra att avstå     (Jens, anhörigvårdare). 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Demenssjukdom och sexualitet 
 
Impulskontrollen och förmågan att lägga 
band på sig försämras och känslor ”läcker 
ut”. 
 
Känner inte alltid när det är nog
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Otillåtna känslor 
Det är klart att visst har jag funderat på hur det 
skulle vara om jag träffade någon annan. Hon 
känner knappt igen mig längre. Men vi har ju 
lovat... I nöd och lust. Helvete, jag är 59. Inte 
var det så här jag hade tänkt mig att livet 
precis...                                  (Daniel, anhörig).  
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”Får man” bli arg på någon som är sjuk?

Ibland kan jag bli galen när han hasar efter 
mig var jag än går. Jag kan höra hur tofflorna 
släpar över golvet… Ibland låser jag in mig i 
badrummet för att få vara ifred. Det kokar 
inuti huvudet och jag känner hur smockan 
hänger i luften. Sen kommer skuldkänslorna. 
Man får inte vara arg på någon som är sjuk       
(Suzanne, anhörig)
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Vi har alltid varit lite högljudda när vi 
grälat. 

(Mona, anhörig)
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De satt som klistrade
Vi visste inte hur vi skulle göra. Visst tyckte vi att de 
var gulliga men båda två var gifta och nu satt de som 
klistrade vid varandra. Vi hade ett schå att hålla koll 
och sära på dem innan mannens fru skulle komma. 
Man såg ju hur ledsen hon blev (Monica, sjuksköterska). 

(Monica)
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Det är som om han inte kan få nog. På kvällarna är det 
värst, då är han ofta orolig och vill hem. Han onanerar 
inte bara på rummet utan kan hålla på mitt ibland de 
andra också. Vi försöker avleda men man hinner ju inte 
alltid - det är fler som ska ha hjälp. Igår började han när 
de satt och åt. Då var jag snabb, la en filt i hans knä och 
så hjälpte jag honom in på rummet (Katinka, 
undersköterska). 
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Onani –
Den vanligaste sexuella handlingen 

Tabubelagt 

Smärtstillande och ångestdämpande
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Respekt för självbestämmande och integritet
•Det har med sjukdomen att göra
•Skämsigt för personen
•Ditt eget beteende – lugn, kroppsspråk
• Inte anklaga/fostra
•Gör ingen affär av det
•Validera behoven
•Vad behöver andra i personalen veta? Eller inte
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Tafsande och fula ord
I början tyckte jag att det bara var kramande, det 
kändes inte hotfullt. Men så blev det mer och mer - han 
skulle ha mig att ligga i sängen. Det kändes äckligt. 
Jag sa stopp och då slutade han. Ett tag. Det blev 
värre och värre ju mer dement han blev. Det konstiga 
var att hans fru satt i andra rummet. Om jag tog upp 
det med henne? Nej, gud vad pinsamt. Och så kanske 
hon skulle blir ledsen. 

(Josefin, undersköterska) 
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Pornografi
Och så kom sonen där igen med porrtidningar och filmer till sin 
pappa och det var väl omtänksamt. Han ville ju att pappan skulle 
ha det bra. Men någon av oss var ju tvungen att hjälpa till att sätta 
på DVD-n åt pappan sen. Vi var verkligen inte överens bland 
personalen. En del tyckte att det var väl ingenting och farbrorn var 
ju klar i huvudet så han måste ju få bestämma själv. Men jag 
tycker faktiskt inte att jag ska behöva titta upp i någons skrev när 
jag dammar – det var nästan så vi blev osams. Gå in ni och bjud 
på snittar när ni ändå håller på, sa jag till dom som tyckte att det 
var ok (Nils, undersköterska).  
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Prostitution och köp av sexuella tjänster 
 
En jobbarkompis såg att han gav henne pengar. Vi 
började oroa oss för att han kanske blev utnyttjad men 
samtidigt  så såg man hur glad han var när hon hälsat 
på. När ska man lägga sig i egentligen?  
 

(Robin) 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Våld och övergrepp
Det är jobbigt att gå dit - han är så elak mot henne. 
Jag är inte säker på att han slår henne men det han 
säger..… han är så föraktfull.. kallar henne hora och 
annat vidrigt. Och hon bara står där och tar emot. 
Hur ska man veta när man ska gå in och lägga sig i - 
de kan ju alltid ha haft det så där? 

(Josefin, undersköterska)
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HBTQ –
Heteronormativa antaganden
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Du jag skulle behöva lite handräckning…

Sexuell assistans 

Ett stort steg att ta emot hjälp 

Kreativa lösningar
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Fiffiga prylar
Tänk ”hela kroppen”

Vänta inte på att personen kommer och frågar

Utgå ifrån vad personen klarar av och längtar efter innan du nystar ut

vilka hinder som finns.

Boksnurra

Broschyrer 

Hjälpmedelsutställning med sexleksaker på arbetsplatsen

Hur använder man dem?

Homeparty
42



Vi har fått göra en omprövning av vad sex ”ska vara” 
Dumpa idéerna om vad sex ”ska vara”.  

Dammsug efter möjligheter - vad klarar kroppen av? 

Mediciner, hjälpmedel eller nya metoder? 

Kommunikation, kommunikation och kommunikation 

Samtal med utomstående - expert eller med andra i  
liknande situation 

43



Jag vill bli hållen 

Jag funderar på hur det kommer att bli… på  
slutet. Läkaren från ASIH var här i morse.  
Det var bra att hon talade klartext. Jag tänker  
på den där sista tiden… Inte bara att jag är  
rädd för att ha ont. Jag tror att jag vill bli hållen. 
Jag har en bild av att Marcus ligger i sängen och  
håller om mig. Smeker mig på håret och pussar på mig… ja så  
där som han brukar. Jag ska fråga sjuksköterskan om hur det 
brukar gå till… så där på slutet. När min pappa dog satt jag och 
höll honom i handen. Han kanske också hade velat att jag legat 
och hållit om honom? 
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Behov av råd och stöd
Jo förresten… jag måste få fråga - jag 
tror att Maria har ”något kvinnligt”. Hur 
gör man?” (Tord, anhörigvårdare)  
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Samtal
PERMISSION - tillåtande hållning  

Visa att du är öppen för ämnet och att det är lika naturligt för dig att prata om sexualitet som att prata om 
allergier eller vilken duschtvål personen gillar. Här kan du vara ett bollplank, lyssna på personen, sprida 
information eller svara på frågor.  

BEGRÄNSAD INFORMATION  
Kan innebära hjälp att hitta lösningar på problem, att ge vägledning om kroppen, känslor, partners, att 
informera om vilka konsekvenser en funktionsnedsättning kan få för sexualiteten eller liknande. 

SPECIFIKA FÖRSLAG 
Ger man förslag på lösningar till sexuella problem, vägledning kring exempelvis hjälpmedel som 
möjliggör ett sexliv trots funktionsnedsättningen eller rådgivning kring vilka andra instanser som kan 
erbjuda fördjupad hjälp. 

FÖRDJUPAD TERAPI  
Den här nivån (Intensive therapy - intensiv terapi) riktar sig till personer som behöver särskild rådgivning från 

experter som exempelvis psykologer och sexologer eller terapi i olika former. 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Beatrice 
Ja i framtiden kan personalen slå sig i backen på att det kommer 
att se annorlunda ut. Precis som med musiken de spelar. ”En 
sjöman älskarhavets våg” - det kommer ingen att vilja lyssna på.  

Sinnika 
Vad vet man - det kanske kommer att finnas samlagsrum i stället 
för samtalsrum. Det blir nog köbildning.  

Beatrice 
Hos min man står alltid rakapparaten på laddning. Nu ser jag framför mig hur det 
kommer att stå dildos på laddning på tanternas bord. 

Marianne 
Ja eller piska och läderkläder på hemmet, det finns ju 
affärer som säljer sexleksaker överallt. Alla kommer att ha 
med sig sina egna. 

Frågan är om personalen kommer att hänga med...  
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