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SAMMANFATTNING 
Jag har gjort en kvalitativ studie där jag intervjuat tre par, där minst en av informanterna i varje par 

bodde på SÄBO (särskilt boende för äldre, även kallat äldreboende). För att förstå och analysera de 

äldres berättelser av sina relationer och sin kärlek till varandra har jag använt mig av en tolkande 

fenomenologisk analys. Jag vill med min uppsats bredda synen på närhet och kärlek hos par boende 

på SÄBO samt öppna upp för begreppet ”äldre-existens” som ett svar på det jag kallar samhällets 

obligatoriska ungdomlighet. Min intention är att ge en fördjupad förståelse för begreppet ”närhet” 

för att kunna förstå äldre personers relationer och kärlek utan att bidra till den sexualisering och av-

sexualisering som forskare ofta faller in i när de studerar äldres relationer.  
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1. INLEDNING

!   

Mina tankar kring kärlek och närhet på äldreboenden började hemma vid köksbordet hos en vård- 

och omsorgstagare inom äldreomsorgen (där jag arbetat extra vid sidan av mina studier). Vi satt och 

drack kaffe och samtalade när hon, en kvinna på 90+ år, sa ungefär ”Du vet, vi äldre har också 

känslor. Ibland när jag sitter och tittar på TV och så kommer det en sån där naken scen, då känns det 

fortfarande där nere för mig”. Samtalet utvecklades vidare med att hon berättade om en väninna 

som flyttat in på ett äldreboende och ”blivit som ny” när hon, efter år av ensamhet, hittat en partner 

och blivit kär igen. Det hon beskrev var intressant, men när jag vände mig till den akademiska 

världen för mer kunskap blev jag besviken.  

 Gruppen som inom äldreforskning kallas äldre äldre, alltså personer i behov av assistans på 

grund av hög ålder och sjukdom (till skillnad från yngre äldre: de friskare, oberoende ny-

pensionerade), ökar idag (liksom de yngre äldre) — men det finns trots det inte mycket forskning 

som utgår från intervjuer av äldre vård- och omsorgstagare. Istället läggs fokus på de yngre äldre 

eller på hur personal ser på de äldre äldre de arbetar för.  

 Jag har valt att fokusera på äldre som bor på SÄBO (särskilt boende för äldre, s k 

äldreboende). Kommunen har ett ansvar för äldre människor och ska inrätta särskilda boendeformer 

för service och omvårdnad för de äldre människor som behöver särskilt stöd (SÄBO, det framgår av 

4 kap. 5 § Socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL). Äldreomsorgen ska fokusera på att äldre 

personer får leva värdiga liv och känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att de får 

möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 

tillvaro i gemenskap med andra (4 kap. 4 § SoL). Sedan 1 november 2012 finns också en rätt för 

äldre att fortsätta bo tillsammans i SÄBO, oavsett om båda i paret behöver det eller inte (s k 

parboende, 4 kap. 1 c § SoL). Eftersom kommunen har det här ansvaret enligt lag, ser jag det som 

extra intressant att komma in på SÄBO och fråga de äldre själva om deras tillvaro och möjligheter 

till gemenskap och kärlek på boendet.   
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1.1. Tidigare forskning 
Den här uppsatsen är den del av forskningsfältet feministisk äldreforskning (eng feminist 

gentrology), som är en gren av den sociologiska åldersforskning som fokuserar på hur hög ålder och 

kön samverkar (Calasanti 2004). Det har länge pågått diskussioner inom feministisk åldersforskning 

och äldreforskning kring ålderism och hur intersektioner mellan bland annat kön och ålder påverkar 

varandra (Twigg 2004; Krekula, Närvänen & Näsman 2005; Calasanti, Slevin & King 2006; 

Sandberg & Marshall 2017). Hur ålder ska inkluderas i en intersektionell analys är också något som 

diskuterats flera gånger. Clary Krekula m fl (2005) poängterar vikten av att inte se ålder som ett 

binärt förtyck, åldersdiskriminering kan riktas åt många olika åldrar, men har alltid sin grund i att se 

den arbetsföra (medel-)åldern som normen. Toni Calasanti (2004) vill belysa förtryck mot äldre 

män, men utan att tala om män som förtrycka i egenskap av att vara män (utan i egenskap av att 

vara äldre).   

 Det finns en stor diskussion kring äldres sexualitet och de motstående diskurserna ”äldre har 

ingen sexualitet” och ”äldre är supersexuella, precis som yngre” där den allmänna uppfattningen 

bland feministiska forskare tenderar att vara att båda diskurserna är ålderistiska (Gott & Hinchliff 

2003; Gott 2005; Marshall 2009; Sandberg 2011; Sandberg 2013).  

 Jag kommer att skriva om gruppen äldre äldre, eller fjärde generationen, en tid i livet som 

karakteriseras av beroende och sjukdom. Det finns inte mycket kvalitativ feministisk forskning på 

den äldsta gruppen äldre, de flesta handlar om tredje generationen, yngre äldre (aktiva 

nypensionärer), men det finns istället ett antal artiklar som också tar upp det problemet och 

argumenterar för ett större fokus på äldre äldre (Twigg 2004; Calasanti, Slevin & King 2006).  

 Bland studier som fokuserar på kärlekspar och hög ålder finns Toni Calasanti och Mary 

Elizabeth Bowens (2006) undersökning i hur partners till personer drabbade av alzheimers hanterar 

omsorgsarbetet av sin partner där de finner att både omsorgsgivande män och kvinnor korsar 

könsroller för att vårda sin partner (män lär sig till exempel sminka sina fruar, kvinnor lär sig 

ekonomi och praktiskt arbete).  

 Linn Sandberg (2013) argumenterar emot användandet av framgångsrikt åldrande (eng 

successful aging) och för användande av bejakande/affirmativ hög ålder (eng affirmative old age). 

Framgångsrikt åldrande, menar Sandberg, är ett neo-liberalt ålderistiskt begrepp som befäster idén 

av åldrande, sjukdom och beroende som negativt och den unga produktiva kroppen som normen 

(Sandberg 2013). 
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1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att genom en fenomenologisk ansats undersöka kärlek och närhet hos äldre 

som bor på SÄBO. Jag vill bidra till det fält av äldrestudier som varken över- eller avsexualiserar 

äldre äldres erfarenheter av relationer och kärlek, istället vill jag förstå hur de äldre själva ser på 

sina relationer. Begreppen närhet, intimitet, kärlek och sexualitet blir ofta låsta och enkelspårigt 

hanterade i tidigare forskning. Ålderismen som genomsyrar hela samhället, genomsyrar också de 

tankesätt och verktyg vi har för att förstå hur vårt liv förändras när vi blir äldre och hur 

förutsättningar och praktiker förändras. Jag vill närma mig dessa förutsättningar och praktiker och 

med fenomenologiska verktyg öka förståelsen för dem. 

 — Hur beskriver par på SÄBO i Sverige sin relation till varandra? 

 — Hur definierar och begripliggör de äldre begreppen kärlek och närhet? 

1.3. Teori 
Det har länge funnits en diskurs som säger att äldre människor helt saknar sexualitet, men nu på 

senaste tiden har även en ny diskurs uppstått: en som påstår att äldre är minst lika sexuella som ”alla 

yngre” (Gott & Hinchliff 2003; Gott 2005; Marshall 2009; Sandberg 2011; Sandberg 2013). 

Sexualiteten har blivit en mänsklig rättighet och en måttstock på din hälsa. Hälsosamma personer 

har sex och sex är dessutom bra för din hälsa.  

While historically sexual decline in both men and women was assumed to be an inevitable consequence 

of growing older, this assumption has now been reversed. Changing sexual capacities once associated 
with ’normal’ ageing are now pathologised as sexual dysfunctions that require treatment. (Marshall 2009, 
212) 

Barbara Marshall (2009) länkar ihop den nya diskursen med framväxten av Viagra och andra 

medicinska hjälpmedel på marknaden; ”sexuell hälsa” har, enligt Marshall, gått från att fokusera på 

reproduktiv hälsa och sexuellt överförbara sjukdomar till att handla mer om sexuell lust och 

prestationsförmåga, speciellt när sexuell hälsa diskuteras hos den äldre befolkningen. I diskursen 

om äldre handlar sexuell hälsa om funktion; att vara nöjd utan sex (inte känna lust) blir en indikator 

inte bara på sexuell ohälsa, utan även en generell ohälsa och ”should be taken as a warning sign of 

imminent danger to health” (Marshall 2009, 214).   

 Merryn Gott ställer frågan vad är sexualitet? och menar att vi som kollektiv är längre ifrån 

att förstå oss på svaret än någonsin. Det skrivs mer om sex än tidigare, menar Gott, men trots det 

blir det sällan explicit eller uttryckligen definierat (Gott 2005, 11). Istället för att definiera vad 

sexualitet är så ställer Gott upp ett antal kriterier för vad sexualitet inte är: sexualitet är inte fixerat i 
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biologi, universellt eller gemensamt; det är inte enkelt, tydligt och mätbart; det är inte apolitiskt 

eller a-teoretiskt; det är inte något någon innehar eller en essens i någons personlighet; det har inte 

en diskret mening (Gott 2005, 13). Linn Sandberg definierar intimitet som en specifik modalitet av 

sexualitet, som bland annat hänger samman med relationer, kärlek och anförtroende (Sandberg 

2011, 15). I uppsatsen kommer sexualitet och intimitet att definieras så som de äldre själva 

beskriver det, vad de väljer att fokusera på kommer även att vara det jag väljer att fokusera på.  

 Samlaget ses, hos äldre liksom hos resten av befolkningen, som normen för sexuellt uttryck 

och allt annat sex ses som komplement eller substitut (Gott 2005). Adrienne Rich (1980) 

argumenterar för att det beror på den obligatoriska heterosexualiteten som är  påtvingat  kvinnor 

genom propaganda och våld, och att heterosexualiteten (så som den ser ut idag) inte nödvändigtvis 

är en preferens som kvinnor annars skulle haft (Rich 1980, 648). Richs lösning på den obligatoriska 

heterosexualiteten är vad hon kallar lesbisk existens som hon menar inkluderar både brytande mot 

tabun (normer) och avvisande av ett påtvingat sätt att leva , samtidigt som det attackerar mäns rätt 

till kvinnor (Rich 1980, 649). Robert McRuer myntar begreppen ”compulsory able-bodiedness” och 

”queer/disabled existence”: som jag översätter till obligatorisk normfunktionalitet och queer/

funkisexistens. Han förklarar också hur en lyckad heterosexuell kropp är en normfunktionell kropp 

och vice versa, men samtidigt på ett paradoxalt sätt hur en queer kropp ofta förstås som sjuk och en 

funkiskropp som queer (asexuell eller översexuell) (McRuer 2006, 94).  

 Alison Kafer bygger vidare på McRuers resonemang men, enligt egen utsago, på ett mer 

direkt sätt kopplat till Rich originaltext om lesbisk existens (Kafer 2003, 79). Obligatorisk 

normfunktionalitet handlar, enligt Kafer, om att en funkiskropp ses som mindre värd och 

ofullständig — en person som möter synliga funktionshinder kommer alltid att behöva ta 

diskussioner om ifall de önskar botemedel eller att få en normfunktionell kropp. Funkisexistens är 

ett motstånd mot den normen. Kafer poängterar att funkisexistens inte substituerar lesbisk existens, 

utan att båda existerar samtidigt, ibland hos samma person och att existensen av dem (i samma 

kropp, i olika kroppar) kontinuerligt påverkar varandra. Obligatorisk normfunktionalitet och 

obligatorisk heterosexualitet finns i samhället hela tiden och förtrycken stärker varandra (queera 

funkispersoner blir utsatta för dubbelt förtryck, samtidigt som det finns funkofobi inom den queera 

gemenskapen och homo- bi- och transfobi inom funkisrörelsen) (Kafer 2003).  

 Sara Ahmed menar att obligatorisk heterosexualitet formar vad en kropp kan göra. Kroppar 

förvrängs och formas genom repeterade gester och riktningar (skapade av normer). Obligatorisk 

heterosexualitet förminskar en kropps förmåga att nå det som finns utanför ”the straight 

line” (Ahmed 2006, 91). Sandberg vill öppna upp för ett nytt sätt att se på äldres kroppar och 
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erfarenheter, som liknar Ahmeds repeterade gester och riktningar. Sandberg menar att en äldres 

kropp inte behöver tolkas som antingen formad av natur eller kultur, utan som öppna materialiteter 

(“open materialities”), kroppar är materialiteter påverkade av kultur (Sandberg 2011, 4). Livets 

erfarenheter och förutsättningar påverkar hur kropp och sexualitet existerar och fungerar idag. En 

äldres kropp och sexualitet måste inte ses som varken i förfall eller i perfekt hälsa, den skulle kunna 

tolkas på andra nya sätt. Även idén om vad en äldre person är och kan vara är en social 

konstruktion, och att utmana den bilden kan radikal ändra sättet vi ser på kön, förkroppsligande och 

sexualitet (Sandberg 2011). 

 Ahmed använder ordet queer för att beskriva sådant som är ”off line”. Att queera något är 

att rubba på ordningen och resultatet blir ojämnt, eftersom världen redan är organiserad runt vissa 

former och sätt att leva på (tidsligheter, rum, riktingar). (Ahmed 2006, 161). Jag kommer att välja 

att queera den äldre kroppen, för att inte ”strejta”, ”norma” eller hålla den ”in-line”, alltså att inte 

läsa den som nödvändigtvis normativt heterosexuell. Istället för att minska vad kroppar kan göra, 

vill jag öppna upp för nya definitioner och sätt att se på kroppen och vad den kan (och vill) göra.  

 En queer linje kan vara hur något formar sig på nya sätt som inte följer (hetero)normen. 

Queera sammankomster (Queer gatherings) är flera linjer som samlas eller möts för att forma nya 

mönster och sätt att förstå (”ways of making sense”) (Ahmed 2006, 171). Jag tänker mig att en 

queer sammankomst skulle kunna vara kärleksmötet mellan två äldre äldre på SÄBO. Halberstam 

ser en queer tidslinje som något som bryter mot heteronormens strama tidsligheter, där de 

heteronormativa rum- och tidsligheterna underbyggs av idéer om respektabilitet, normalitet och 

”longevity as the most desirable future” (Halberstam 2005, 4). Informanterna i min studie har haft 

långa liv, men de har inte längre en ”desirable future”. Marshall och Sandberg påpekar att 

heterosexualitet ofta ses som centralt i framgångsrikt åldrande, men att heterosexualiteten även 

måste åtföljas av psykisk och fysisk normfunktionalitet för att kunna skapa en framgångsrikt 

åldrande framtid (Marshall & Sandberg 2017, 5). Paren är olikkönade och har levt ett långt liv, så 

långt har de ”lyckats”, men samtidigt behöver de assistans dygnet-runt på grund av 

funktionsnedsättningar och sjukdom — och på så sätt bryter de också mot de (hetero)normativa 

rum- och tidsligheterna. Sandberg (2011) menar att (god) heterosexualitet har en åldersnorm som 

gör att äldres sexualitet ses som icke-åtråvärd till skillnad från yngres. Marshall och Sandberg 

argumenterar för att queerande av åldrande framtider kritiserar  skapar en sönderfallning av hetero-

lycko-narrativet (”the narrative of hetero-happiness”) (Marshall & Sandberg 2017, 2). 
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1.4. Metod och material 
1.4.1.Mötet med informanterna  

Jag bestämde mig tidigt för att jag ville skriva om kärlek på äldreboenden och kom snabbt fram till 

att det var genom intervjuer jag ville inhämta min kunskap om hur kärleken på boenden i Sverige 

kan komma att se ut. Jag konstruerade en kontaktannons där jag skrev att jag sökte personer som 

bor på äldreboende och har en kärleksrelation, till en uppsats om kärlek och intimitet på 

äldreboenden (bilaga 1). Av tidsskäl kunde jag bara sätta upp den på åtta olika äldreboenden, varav 

majoriteten av annonserna på ställen där jag uppfattade det som osannolikt att någon äldre skulle se 

dem (det var bakom dörrar, längst bort i korridorer, långt utanför avdelningar). Inte oväntat så hörde 

ingen av sig och jag började då mejla ut information till verksamhetschefer. Anledningen att jag 

väntade med att ta kontakt med cheferna var att jag hellre hade fått kontakten direkt med de äldre 

eftersom jag inte kan säkerställa deras anonymitet när jag vet att deras chefer, och antagligen även 

annan personal, vet om att de deltar i studien, speciellt med tanke på det lilla urvalet jag behövde. 

Svårigheten med att nå in på boendena och till de äldre där ser jag som en del av den beskyddande 

och ibland infantiliserande kultur som omger institutionaliserade personer generellt (Gott 2005). Jag 

fick höra från både chefer och annan personal att jag inte fick leta informanter på deras boenden på 

grund av att ämnet på uppsatsen sågs som kontroversiellt och skulle kunna uppröra boenden och 

(kanske framförallt) anhöriga.  

 Mitt mejl (bilaga 2) gick ut till strax över 100 stycken olika SÄBO. Utifrån det kunde jag 

boka intervju med tre olika par på tre olika SÄBO. Samtliga par var olikkönade. Fyra av 

informanterna bodde på SÄBO och två ”bodde hemma”, det var alltså ett par där båda bodde på 

SÄBO och två par där bara ena personen i paret bodde där. Av de fyra som var boende på SÄBO 

hade alla blivit akut sjuka och fått flytta in på boendet men blivit något friskare på den senaste 

tiden. Jag misstänker att det var därför jag fick tillgång till att intervjua dem och inte par med 

sjukare personer. Av de sex informanterna tillhör en person inte gruppen äldre äldre, med vilket jag 

menar att den personen inte mötte funktionshinder i vardagen på grund av hög ålder eller sjukdom 

och inte använde sig av någon form av vård- och omsorgsassistans.   

 Jag kommer i vissa delar av uppsatsen benämna den ena personen i paren som 

omsorgsgivare och den andra som omsorgstagare, fullt medveten om att funktionalitet inte är en 

dikotomi där man antingen har eller inte har funktion lika lite som man antigen ger eller får vård av 

sin partner. Omsorgsgivande och tagande är någonting som sker hela tiden och oftast åt båda håll i 

en relation. När båda parter i ett par ingår i kategorin äldre äldre sker detta desto mer. För 
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enkelhetens skull kommer ändå den person som bor hemma i vissa fall benämnas som 

omsorgsgivare i vissa relevanta situationer (som när de själva talar om att ”ta hand om”, ”vårda” 

och liknande situationer) och den person som bor på boende som omsorgstagare.  

 Mitt urval är brokigt. De hade inte mycket gemensamt och är inte heller särskilt 

representativa för gruppen äldre som bor på SÄBO generellt. Det första paret bestod av en 74-årig 

man boendes på SÄBO och en 74-årig kvinna boendes hemma. De hade varit gifta i 50 år och alltid 

bott tillsammans tills för några år sedan då mannen var tvungen att flytta in på boendet på grund av 

en akut sjukdom. Det andra paret bestod av en 88-årig kvinna boendes på SÄBO och en 70-årig 

man, boendes hemma. De var inte gifta men hade varit sambos i över 30 år, men flyttat isär nyligen 

i och med hennes flytt till boendet. Det tredje paret bestod av en 66-årig kvinna och en 72-årig man, 

båda två boendes på SÄBO. De hade hittat varandra och blivit ett par efter att de flyttat in på 

boendet och endast varit ett par i strax under ett år. 

 De flesta av mina informanter är yngre än genomsnittet för boendes på SÄBO, enligt 

Socialstyrelsen var år 2015 medeltal på ålder för inflytt på särskilt boende 86,2 år för kvinnor och 

83,7 år för män (Socialstyrelsen 2015) — det innebär alltså att endast en av mina informanter inte är 

betydligt yngre än genomsnittet. Jag kan tänka mig att anledningen till att de alla är så pass unga 

beror på svårigheten i att få tillgång till att få intervjua de allra äldsta och sjukaste i samhället.  

Jag har valt att inte använda fingerade namn, utan istället inte skriva ut namn alls, eftersom jag inte 

kan försäkra mig om informanternas anonymitet på annat sätt. Ibland väljer jag dock att skriva ut 

om det är en omsorgsgivare eller omsorgstagare inom relationen, när jag anser att det är absolut 

nödvändigt eftersom den informationen också komprimerar informanternas anonymitet gentemot 

personal och chefer där de bor. Intervjuerna spelades in. Både det inspelade materialet och 

transkriberingar hålls i säkert förvar och förstörs så fort uppsatsen lämnats in. 

 Jag genomförde parintervjuer. Svar i parintervjuer kan i stor utsträckning bero på 

informanternas relation till varandra, hur de ser på varandras tankar, hur maktrelationen dem 

emellan ser ut o s v. Det ger både en inblick i relationen som annars inte varit lika tydlig samtidigt 

som det kan medföra problem som att den ena i paret pratar mer eller att det finns sådant de inte vill 

säga framför den andra. Jag har mer insamlat material av kvinnornas citat. Kvinnorna pratade 

generellt mer. I en intervju pratade mannen mer under intervjun men det var kvinnans citat jag kom 

att använda eftersom det hon sa var svar på mina frågor om relationen medan mannen ofta svävade 

ut och började prata om annat. Jag tänker att det beror på att kvinnorollen gjort kvinnorna mer vana 

att prata om och fundera kring sina relationer än männen. För att lösa problemet med vem som tar 

mest plats har jag valt att aktivt ställa frågor till de som pratat mindre eller blivit avbrutna.  
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Den sista intervjun gick inte helt som jag tänkt mig. Jag upplevde att jag inte nådde fram till någon i 

paret och att de inte ville svara på många av mina frågor. De var mer intresserade av att prata om 

sådant som inte helt och hållet berörde ämnet kärlek och relationer, men som påverkade hur deras 

livssituation var i allmänhet.  

Jag: Påverkar själva boendet ert sätt att vara nära varandra på? 

Hon: Nej.  

Han: Nej det gör det faktiskt inte. För du vet, ett sånt här boende va, jag säger inte att det är dåligt, men 
det är inte heller bra. Vet du varför? 

Jag: Nej varför då? 

Han: Nej men alltså du vet det här är ju som ett fängelse va.  

Hon: Ja, det är det.  

Han: Man är ju instängd. 

Hon: Det är ett fängelse det här. Det är ett fängelse på riktigt.  

Han: Det är det faktiskt, du vet att man är ju instängd hela tiden men har inte gjort nånting för att bli 
straffade, det kan jag inte förstå. 

Jag: Nej…men…(blir avbruten) 

Han: Du tycker säkert att man säger fel, men du vet, man måste ju säga som man känner.  

Jag: Nej nej, jag vill veta vad ni känner och tycker på riktigt. 

Han: Ja, och det är så. 

Jag: Ehm…men det påverkar inte…att ni känner att det är som ett fängelse det påverkar inte er relation? 

Han: Men snälla du, det är faktiskt det! De har ju bara stängda dörrar. Alla dörrar är ju låsta.  

Jag: Jag säger inte att det inte är så. Att ni känner att det är ett fängelse…(blir avbruten) 

Han: Men det är ju det, fast det inte ska vara det! Allting är låst va. Den enda dörren som inte är låst det är 

den in på toaletten, den är aldrig låst. Men det är sanning va! Det är den enda dörren som inte är låst. Sen 
är det synd att man bor så högt upp eftersom vi ju är rökare bägge två och så vi måste åka sju trappor ner 
då om vi ska ut. Istället hade vi kunnat bo på ettan eller tvåan, då hade det ju varit mycket bättre.  

Jag: Men ni tycker inte att det påverkar relationen? 

Hon: Va? 

Jag: Hur stället är uppbyggt och…ja, men att det är ett fängelse. 

Han: Men alltså det är inget fängelse, men det känns så, i och med att du ju inte kan gå någonstans här 

utan att dörrarna är stängda. 

Jag kan tänka mig att problemet i intervjun låg i att paret inte känner sig hörda i hur de upplever sin 

tillvaro, av någon i samhället. Sandberg (2011) tar också upp det problemet att samtala kring äldres 

upplevelser när intervjuaren inte själv är gammal. Jag läses som ung och därför antagligen också en 

del av den omvärld som förtycker paret, det är då inte oväntat att de kommer att tro att jag är emot 

dem och inte förstår deras upplevelser (vilket jag säkert inte heller gör). Tyvärr medförde det här att 

jag inte fick särkilt mycket material som handlade om kärlek, närhet och relationer från den 
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intervjun och jag har därför inte använt mig av den i min analys lika mycket som de två andra 

intervjuerna.  

1.4.2. Analysprocessen 
Min skriv- och analysprocess har letat sig ut från mitt ”arbetsrum” (köksbordet hemma) till alla 

ställen jag befunnit mig vid under arbetes gång. Det har inte varit en isolerad tillvaro och process, 

jag har tänkt, diskuterat och skrivit anteckningar under hela skrivarprocessen; mitt arbetsrum har 

således blivit en blandning av mitt eget och mina föräldrars köksbord, min handledares kontor samt 

min cykel och vård- och omsorgstagares köksbord när jag arbetat extra inom omsorgen.  

 För att inhämta och analysera mitt material har jag valt att använda mig av en tolkande 

fenomenologisk analys (IPA), vars syfte är att analysera informantens perspektiv och 

begripliggörande av sina egna erfarenheter (se Smith & Osborn 2003; Smith, Flowers & Larkin 

2009; Malmquist, O’Hanlon & Pralica 2017). Jag valde en fenomenologisk metod framför 

exempelvis en diskursiv eftersom det jag valt att fokusera på i studien snarare är den äldres egna 

kunskap och erfarenheter över att försöka analysera diskurser den äldre påverkas av. Att fokusera på 

den äldres egna kunskap och erfarenheter görs i ett försök att närma mig en grupp som lätt bli 

missförstådd och talad över.  

 Jag genomförde tre semi-strukturerade parintervjuer som pågick under ca 30, 40 och 60 

minuter. Intervjuerna hade tre teman med vissa stödfrågor som informanterna fick tala länge kring 

och gärna berätta historier och anekdoter om: Kärlek, Intimitet och Boendet (se Bilaga 2). 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och skrevs ut med mycket marginal där det gick att skriva 

kommentarer och anteckningar. Först läste jag igenom en intervju några gånger för att få en 

förståelse av materialet. Efter det läste jag och skrev kommentarer i vänster marginal på allt som 

kändes intressant: formuleringar, ämnen, fokus. Sedan läste jag intervjun igen men då 

sammanfattade jag istället i höger marginal vilka teman jag hittade i varje fras eller stycke. Temana 

skrevs upp i en kronologisk lista som sedan ordades om och klumpades ihop tematiskt, liknande 

teman med varandra, för att forma övergripande teman eller ”kluster”. Samma förlopp skedde med 

de två övriga intervjuerna. Därefter såg jag över alla intervjuers teman för att se teman som gått 

genom samtliga intervjuer. Det utmynnade i två större teman: ”vårdbehov” och ”närhet”.  

Citaten som används i uppsatsen har därefter bearbetats för begriplighetens skull utan att ändra 

innebörden av det som sagts.  
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1.4.3. Situering och reflexivitet 
The problem with the conventional conception of objectivity is not that it is too rigorous or too 

”objectifying,” as som have argued, but that it is not  rigorous  or  objectifying  enough;  it is too weak to 

accomplish even the goals for which it has been designed, let alone the more difficult projects called for 
by feminisms and other new social movements. (Harding 1993, 50-51) 

Inom genusvetenskapen ses kunskap generellt som situerad (erfarenhetsbaserad, levd, 

kroppsberoende), något jag också ställt mig bakom. Sandra Harding ser bristen hos en härskande 

grupp att situera sig som både en epistemologisk nackdel och som att den förvärvda kunskapen 

kommer att berättiga exploatering av en underordnad grupp (Harding 1993, 54). Ålderism, 

funkofobi och den maktobalans som kommer med institutionalisering gör att jag, som ung, frisk och 

i arbetsför ålder, inte blir utsatt för det förtryck mina informanter blir. Det medför en epistemologisk 

nackdel och en risk att förtrycka (istället för att lyfta fram, vilket är min intention).  

 Det är viktigt att kritiskt undersöka hur åldersspannet för akademiker påverkar hur 

kunskapen om ålder formas, utan att för den delen sluta skriva om ålder  i rädsla att representera fel 

(eftersom barn och äldre äldre knappast kommer att bedriva forskning). I uppsatsen vill jag försöka 

representera informanterna väl, på ett sätt så att ”the lives from which thought has started”, som 

Harding skriver, blir närvarande och synligt i studien och resultatet (Harding 1993, 63). För mig 

förutsätter det användandet av en reflexiv metod, där kunskapen inhämtas, skapas och förstås som 

ett utbyte mellan mig och informanterna.  

 Situerad kunskap handlar om gemenskaper (communities), inte isolerade individer, skriver 

Donna Haraway (1988, 590). Min intention är att inhämta kunskap och teorier med så stor mångfald 

som möjligt, samtidigt som jag försöker vara öppen med mina brister och begränsningar, så att jag 

gemensamt med resten av forskningsområdet feministisk äldreforskning ska kunna komma närmare 

en ”riktig”/mångsidig kunskap om kärlek och närhet på äldreboenden. Enligt Haraway bygger 

reflexivitet på att arbeta emot ”the god-trick”, den patriarkala tron på vetenskapsmannen som 

allvetande och totalt objektiv. Detta görs genom att aktivt skriva in sig själv, eftersom, som hon 

skriver, subjektivitet, och därmed även synsätt/ståndpunkt, är flerdimensionellt,. (Haraway 1988, 

586).  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2. VÅRDBEHOV 

När jag började skriva på uppsatsen hade jag först inte planerat att ha ett helt avsnitt om 

vårdbehovet, utan jag hade endast tänkt fokusera på hur parens relation till varandra såg ut (som om 

inte relationen påverkas av vårdbehov och sjukdomar). Jag kom dock snabbt fram till att jag 

behövde lägga till en del om hur vårdbehovet och boendesituationen påverkar paren både som 

individer men också som en enhet. Det går inte att samtala om relationen utan att också tala om allt 

runtomkring eftersom assistans, boende och sjukdomar är en sådan stor del av deras tillvaro, kärlek 

och relation till varandra. 

 Jag har valt att inleda den här delen med en bild på två olika transportmedel, en rullstol och 

en cykel, eftersom att jag anser att de perfekt illustrerar den andrafierande situationen äldre äldre 

befinner sig i. Konceptet att jämföra cykelhjulet med rullstolshjulet kommer från en hälsoreklam i 

Kanada där cykelhjulet och rullstolshjulet fokuseras på i bild, samtidigt som en röst frågar ”What 

will your last 10 years look like?” (Heart & Stroke 2013). Två hjul med två helt olika bakgrunder 

och förutsättningar, vilket vill du ha: det gråa och sorgliga beroendet av en rullstol eller friheten och 

glädjen av att kunna ta dig fram med hjälp av en cykel? Marshall och Sandberg (2017) tar avstamp i 

filmen för att belysa hur idén om lyckat åldrande (eng successful aging) kan vara ålderistiskt — om 

det finns ett lyckat sätt att åldras på så finns det även ett misslyckat sätt att åldras på, där lyckat 

åldrande symboliseras av ungdomlighet och norm-funktionalitet och alltså ett slags icke-åldrande. 

Mina informanter tillhör alla (utom en) gruppen äldre äldre, vilket betyder att de behöver assistans 

för att klara vardagen, och innefattas alltså inte av idén om lyckat åldrande. Deras beroende av 

omsorg och vård från såväl samhälle som partner påverkar deras förmåga och sätt att ha relationer 

på, både genom den materiella verkligheten av beroende och genom hur diskurser och fördomar om 

beroende påverkar dem båda.  

Jag: Vill du berätta om hur det bestämdes att du skulle flytta hit? 

Han (omsorgstagare): Det får du fråga min fru om. 

Jag: Jaså? 

Han: Ja, det är hon som bestämde det. 
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Hon: Nähä! Det var det inte alls det, det var biståndshandläggaren. Det var inte jag. 

Han: Ja, men jag var inte medveten då.  

Hon (till mig): Nej, han var sjuk då. 

Flytten till boendet var hos samtliga par det ämne som orsakade mest upprörda känslor under 

intervjuerna. Det var tydligt att ingen såg SÄBO som ett idealboende. Hos de paren där den ena 

bodde hemma var det ett upphov till skuldkänslor, stress och distans/ensamhet för båda i paret. Bara 

när jag aktivt frågade efter det kunde omsorgsgivaren (en man) i det ena paret komma på positiva 

effekter på relationen av flytten till boendet.  

Jag: Har er relation blivit bättre på något sätt av flytten hit? 

Han (omsorgsgivare): Jaa, det har det ju. För förr så fick jag ju jobba dygnet runt. Nu behöver jag ju inte 
göra det. Det har ju blivit bättre på så sätt. Det har det ju. 

I det andra paret (med kvinnlig omsorgsgivare) kunde de inte komma på några positiva effekter på 

relationen alls, men mannen poängterade att boendet ändå var positivt i omsorgsgivande aspekter.  

Jag: Har flytten hit gjort er relation bättre på nåt sätt? 

Han (omsorgstagare): Nej, nej nej, nej…neej. Det har det inte varit. Men det är klart, om jag är iväg och 
ramlar och sådär och de är där och lyfter upp mig — då är det ju…bättre här. Här finns det ju alla slags 

maskiner som lyfter upp en. Detsamma om jag ramlar ur sängen också…då är de några stycken som 
kommer in och lyfter upp. 

Det var tydligt att alla parterna i paren hellre hade sett den omsorgstagande parten i paret bli 

omhändertagen av sin partner, om de kunnat välja, vilka också tenderar att vara de föredragna 

omsorgsgivarna generellt (Calasant & Bowen 2006). Alla par beskrev handlingen att hjälpa sin 

partner som en kärlekshandling.  

Han: Att man hjälper varandra. Det är det som är kärlek.  

Hon: Ja, det är kärlek det. 

Att hjälpa sin partner i svåra tider är ofta helt självklart, men inte alltid helt enkelt. Den 

omsorgsgivande mannen beskrev svårigheter med omsorgsarbetet, men inte alls i samma grad som 

den omsorgsgivande kvinnan, trots att både den omsorgsgivande kvinnan och den omsorgsgivande 

mannen kommit till en punkt i relationen till sin partner där deras omsorg inte varit tillräcklig 

(eftersom deras båda partners numera bor på SÄBO). Kvinnan beskrev omsorgsarbetet som mer 

kämpigt och krävande än mannen.  

(1) 

Hon (omsorgsgivare): Han har ju varit så himla sjuk…och…behövde mycket mera vård…än vad jag 

kunde ge. Jag skötte ju honom, ja i princip tog ju jag hand om allting. 

(2) 

Hon (omsorgsgivare): Vi var uppe hela nätterna i ett par års tid och skötte allting…eller jag gjorde det. 
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(3) 

Han (omsorgsgivare): Det ser du här kanske att det…jag försöker hålla så ordning och reda som möjligt 
här…tänkte slänga blommorna, men det hann jag inte. 

 
(4) 

Hon (omsorgstagare): Du skötte mig hemma jättebra länge. 

Han (omsorgsgivare): Ja, tio år nånting, det gjorde jag…och vi hade jättebra hemtjänst också som hjälpte 
till. 

 
(5) 

Hon (omsorgstagare): Min man har hjälpt mig från början.  

Han (omsorgsgivare): Ja, jag är ju service-inriktad!   

Hon: Han försökte hålla mig hemma så länge det gick. Och sen när det inte gick längre så kommer han 
hit.  

Han: Jag serverar ju kaffe och hjälper till och har mig. Jag är service-inriktad, så att säga. 

Även om den omsorgsgivande mannen nämnde i förbifarten att ”ja, det är ju att hon bor här för jag 

orkar ju inte med” så fick hans brist på ork inte alls lika stort fokus under intervjun som det fick hos 

den omsorgsgivande kvinnan. När hon beskrev den vård och omsorg hon gav sin partner var det 

uteslutande i negativa ordalag. Hennes slit, brist på ork och, framförallt, skuld för att hon inte kunde 

mer, fick ta stor plats. När han beskrev sitt omsorgsarbete verkade han stolt och han lade stort fokus 

på att entusiastiskt beskriva allt han fortfarande får gjort och genomfört även på boendet. Han 

berättade också om att han anmält sig som volontär på boendet, vilket innebär att han kan hjälpa till, 

koka och servera kaffe, skjutsa på de andra boendes rullstolar och samtidigt vara försäkrad. ”Alla 

tycker att han är fantastisk när han kommer hit” sa hans partner till mig angående allt jobb han 

räknat upp att han gjort för henne och andra boenden på avdelningen. Det här kan alltså jämföras 

med den omsorgsgivande kvinnan som flera gånger under intervjun utbrast ”jag önskar att jag 

kunde göra mer” när hon nämnde vad hon gjort för arbete.  

 Den här könsliga skillnaden i synen på omsorgsgivarnas arbete är knappast en slump. 

Bowen  och Calasanti (2006) tar upp att kvinnor kanske inte räknar in det obetalda arbetet de gjorde 

innan deras partner blev sjuk som en del av omsorgsgivandet, medan män gör det. Den 

omsorgsgivande mannen framhöll städning, diskning och att vattna blommor som arbete han utfört, 

det gjorde inte den omsorgsgivande kvinnan. Calasanti (2004) menar att de omsorgstagande 

männen möjligtvis kan vara mer krävande än de omsorgstagande kvinnorna eftersom mycket av 

omsorgsarbetet är sådant arbete kvinnorna utfört hela sitt liv, vilket kan göra att de visar mer 

sympati för männen när de måste utföra det. Den omsorgstagande kvinnan bland mina informanter 

sa ”du skötte mig hemma jättebra länge”, ”min man har hjälpt mig från början” och ”alla tycker att 
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han är fantastisk” och lyfte fram sin mans omsorgsarbete under hela intervjun — den 

omsorgstagande mannen gjorde inte detsamma om sin frus arbete, istället tog han upp negativa 

aspekter av hennes omsorg (”det är hon som bestämde det”, sa han argt angående flytten till 

SÄBO), om han vidkändes hennes arbete alls.  

 En annan del av de könsliga skillnaderna kan ligga i hur män och kvinnor tar sig an 

omsorgsarbete. 

Based on their experiences in the public realm of paid work, men tend to approach care work as tasks to 
master and problems to solve and often view their work as organizational in nature. This orientation can 
provide greater feelings of control and self-efficacy; it may also help men to separate their emotions from 

tasks at hand and take respite when needed. (Calasanti 2010, 726) 

Män ser omsorgsarbetet som ännu ett problem eller ett vanligt arbete att lösa, medan för kvinnor 

blir arbetet mer emotionellt krävande. Kvinnor har under hela livets gång fostrats in i bilden av sig 

själva och andra kvinnor som ”naturligt” omsorgsfulla, duktiga på omsorg likväl som på städning 

och andra delar av arbetet i hemmet. Därför har kvinnor en större press på sig att lyckas med vården 

av sin partner utan problem (Calasanti 2010).  

Hon (omsorgsgivare): Innan det här hände med mig då att jag blev akut sjuk då i november så var jag 
här…ja kanske inte varje dag, men nästan varje dag. Vi var ute jättemycket och gick med rullstol, satt här 

nere och fika varje dag, och ja, var här i princip varje dag. 

För den omsorgsgivande kvinnan kan hon alltid jämföra sig själv med hur bra hon varit på 

omsorgsarbetet tidigare i relationen. Nu på senare år hade även hon blivit sjuk, vilket gjort det 

svårare för henne att lyckas lika bra med omsorgen av sin man, ett problem den omsorgsgivande 

mannen inte hade. Calasanti (2010) understryker att den skillnaden inte gör att män inte är 

emotionellt investerade i omsorgen av sina partners, men de identifierar sig inte med 

omsorgsarbetet och deras uppskattning av hur bra de lyckas baseras främst på hur bra de löst 

problem som uppstått — den inställningen verkar hjälpa män att uppleva omsorgsarbetet som mer 

positivt (Calasanti 2010, 726).  

 Äldre män verkar ha det lättare än äldre kvinnor att ta sig an en stor del av omsorgsarbetet 

(kvaliteten av det genomförda arbetet ingår inte i beräkningen av hur ”lätt” det är att ta sig an 

arbetet, utan endast den upplevda förmågan att göra det). Jag tolkar äldre mäns omsorgsarbete som 

att det inte följer de heteronormativa idealen som säger att endast kvinnor ska ha hand om 

omsorgen, och som straffar män som ägnar sig åt kvinnligt arbete. Jag tolkar äldre manliga 

omsorgsgivare som off-line, och min informants entusiasm och nästan identitet med omsorgen (”Ja, 

jag är ju service-inriktad!”) som en tydlig queer rubbning av ordningen. Jag ser dock inte hela den 
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äldre omsorgsgivande erfarenheten som en queer sammankomst, eftersom de omsorgsgivande 

kvinnorna än en gång lämnas i heteronormens strama ideal.  

En tredje könsbaserad skillnad i omsorgsarbetet ligger i synen på hygien, och då kanske framförallt 

inkontinens och andra toalettbesvär.  

(1) 

Jag: Hur kommer det sig att ni bor isär? 

Hon (omsorgsgivare): Ja, därför att han har ju varit så himla sjuk och behövde mycket mera vård än vad 
jag kunde ge. Jag skötte ju honom, ja i princip tog ju jag hand om allting. Jag slutade jobba lite tidigare.  

Han: Ja och jag gick och ramlade omkull. 

Hon: Jaa…nej men alltså det var, det var väldigt mycket som hände. Många fall och…många olyckor 
och…ja, mycket jobbigt. Och då hade han…hade vi ju dessutom lite inkontinens och…lite sånt där. (Han: 
Ja.) Inte bara på ett ställe, utan på båda. Så vi var uppe hela nätterna i ett par års tid och skötte allting…
eller jag gjorde det. Och sen när du hamnade på sjukhus och så, så blev det ju sämre. Då fick du ju 

blodförgiftningar…ett antal…som gick upp i huvet.  
[---] 

Jag (till henne): Hur känner du inför och bo själv? 

Hon: Jaa…alltså, nu är det ju snart…ja, det är ju två och ett halvt år då. Och det är ju först det här sista 
året som han har blivit mycket bättre. Det var ju…du opererades ju så sent som ett år sedan…akut och låg 
på sjukhuset. Så att under de…det är ju bara sista året som det har varit…han har varit mycket bättre. 

Innan var det ju att han kräktes efter alla måltider, alltså alla måltider…ehm, och…eh ja, det var väldigt 
vårdkrävande då, eller hur? Du är mycket lättare nu när du har stomi och sådär än det var innan…  

Han: Ja, det är jag.  

(2) 

Jag: Är du hemma och hälsar på nån gång? 

Han (omsorgsgivare): Nej…du har inte vart hemma nån gång? 

Hon: Nej jag vill inte gå dit. 

Jag: Varför inte? 

Hon: Det skulle vara jättesvårt. Gå lite och komma tillbaks…nej. Jag vågar inte.  

Jag: Det skulle kännas för jobbigt? 

Hon: Ja…det skulle det. Jag skulle inte vilja vara här då. (Han: Mm.) Och vi har jättetrevlig lägenhet.  

Han: Ja, det huset är byggt 1930…det är det. 

Hon: Ingen här, det är ingen här som åker hem över helgen.  

Han: Jo ibland var det ju…var det…nu tror jag inte det är nån…som är kvar som gör det. Men han gjorde 
ju det, konstnären.  

Hon: Jo han åkte hem. 

Han: Men han vart ju så frisk så han kunde tillslut gå hem. Han krya ju på sig, så att säga. Gjorde han 

efter flera år.  

Hon: Om jag skulle klara min egen…hygien och sånt så skulle det gå, men…jag kan inte. Jag måste ha 
hjälp och duscha och…allting. 
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I det första paret såg den omsorgsgivande kvinnan sin mans inkontinens som ett av de svåraste 

problemen i omsorgen av honom. ”Du är mycket lättare nu när du har stomi” sa hon, som att hon 

tyckte att han var ett problem att lösa. Under intervjun var också just frågan om hans inkontinens en 

av de sakerna som fick henne att gråta (den andra var när hon pratade om att hon inte längre kunde 

besöka honom så pass ofta som hon önskar, på grund av sina egna sjukdomar). I det andra paret var 

det också kvinnan som tog upp hygienproblemet. Hon saknade deras gemensamma lägenhet men 

kunde inte åka hem, bland annat på grund av att hon inte klarar av sin egen hygien. Calasanti (2010) 

ser också den här skillnaden mellan män och kvinnors syn på inkontinens.   

/O/nly caregiving wives mentioned these as reasons to institutionalize spouses. Men approached them as 
problems to be solved, time consuming and sometimes distasteful but not insurmountable. For women, 

poor toileting behaviors had more relational import, ushering in the ends of marital relationships and 
inspiring grief. One woman spoke of her husband’s increased confusion concerning toileting through 
tears; she noted that while she had no difficulty giving pedicures, “cleaning up after the bowel 

movements” was the most emotionally difficult aspect of care work. (Calasanti 2010, 728) 

Calasanti ser den skillnaden som en del av de invanda könsrollerna; en omsorgsgivande kvinna ser 

sin mans förlust av kontroll som en förlust av makt, något en omsorgsgivande man inte ser hos en 

kvinna (eftersom hon inte förväntas ha makt från början), samtidigt som en kvinnas inkontinens gör 

henne mindre attraktiv, något som hon antagligen kommer lägga större vikt vid (eftersom en kvinna 

lär sig att hennes utseende är viktigt, på ett sätt män inte gör).  

 Inom feministisk forskning kopplas traditionellt den läckande kroppen ihop med en kvinnlig 

erfarenhet av skam och andrafierande (se t ex Beauvoir 1986; Grosz 1994; Young 2005). Kvinnliga 

vätskor (mens, bröstmjölk, flytningar o s v) ses som okontrollerbara och en symbol för kvinnans 

underordning. Vätskor ses generellt som en kvinnlig egenskap, trots att det ju inte är det: även män 

”läcker”, men det är inte någonting som uppmärksammas, varken av individer, i samhället eller 

inom akademin (Grosz 1994; Longhurst 2001). Även inom paren ses den läckande kroppen som ett 

kvinnligt problem. Det är kvinnorna som hanterar det, pratar om det och skäms över det — även när 

det gäller mäns vätskor. 

 Det är svårt att säga hur mycket själva boendesituationen påverkade parets relation. De äldre 

själva ansåg inte att boendet påverkade relationen särskilt mycket. En informant tog upp att de inte 

längre ses varje dag, vilket de gjort tidigare under hela sin relation. Men det verkade också som att 

många konflikter paren hade i sin relation berodde på konflikt med personal. De båda äldre som 

bodde hemma hade konflikter med personal i egenskap av att vara anhöriga, vilket deras partners 

boende på SÄBO verkade obekväma med.  
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(1)  
Hon (omsorgsgivare): Jag oroar mig jättemycket…och han tycker jag lägger mig i…men man vill ju veta.  

Jag (till honom): Undviker du och säga mycket? 

Han: Nejdå, det gör jag inte! Men ibland så…så kan jag väl…jag menar, om jag måste åka till sjukhuset, 
då talar jag om det när jag kommer hem…mest. För då…då känns det bra, säger du. 

Hon: Jo, men jag vill ju helst veta innan!  
 
(2)  
Han (omsorgsgivare): Men ibland blir ju jag förbannad på personalen. Som i söndags blev jag förbannad 
på dem för att…när jag kom hit så hade de ju…knappt inte spolat toaletten eller nånting och inte gjort 
rent…så då sa jag till dem och så sa jag det att om ni inte tror på mig då är det ba följa med in och titta 
hur ni har lämnat toalettstolen, sa jag till dem. Fullt med skit och det. Men det vägrade dem. Och då vart 

jag förbannad så jag sa det, det måste ni ju ta bort. Det kan ju finnas sjukdomar och allt möjligt skit. Och 
då blir ju jag riktigt arg. Då börjar jag på och gapa och skrika och det. Gör jag. Jag har ingen kontroll. 
Eller hur? 

Hon: Jaa…du är…såndär.  

Han: Jaa…jag har ingen kontroll.  

Jag (till henne): Vad tycker du om det? 

Han: Det tycker inte hon om.  

Jag: Vad tycker du om det? 

Hon: Jag tycker inte om det.  

Han: Nä…jag kan helt som i ba bing säger det bara. Så börjar jag på och gapa och skrika. Nä jag har ju 

gått i terapi och det. Så det har ju blivit bättre 

Hon: Ja, men…man ska prata med personalen om tycker…(blir avbruten) 

Han: Ja man ska det, men ibland så… 

Hon: Inte skrika.  

Han: Nä…det ska man inte.  

Konflikterna handlade till stor del om att de anhöriga äldre inte tyckte att personal skötte sitt jobb 

tillräckligt bra, medan de boende äldre blev obekväma av att deras partners bråkat med personal där 

de bor. Den omsorgstagande kvinnan kommenterade det med att de ”tycker inte på samma sätt” när 

hennes man sa att han inte alls litade på personalen och den omsorgsgivande kvinnan 

kommenterade att hon hellre hade sett att hon kunde lita mer på personalen så att hon inte behövde 

oroa sig så mycket om sin mans välmående och hälsa.  

 Gott (2005) nämner att äldreboendenas utforming kan påverka hur de boende uttrycker sin 

sexualitet och närhet, t ex tenderar det att vara standard att ha singelsängar i lägenheterna, även hos 

boende med partner, något jag noterade att samtliga informanter också hade. Dock tog ingen av 

informanterna upp singelsängarna som ett problem själva.  
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3. NÄRHET 

!  
I ett samtal med en vård- och omsorgstagare inom äldreomsorgen (under arbetstid, vid sidan om 

mina studier), där vi diskuterade hur det gick med min uppsats berättade jag om mina svårigheter 

med att både nå in på särskilda boenden och att hitta forskning som fokuserade på äldre som bor på 

SÄBO (som jag då påstod berodde på att sexualitet är ett känsligt ämne). Hon utbrast att det nog 

berodde på att unga personer (i e alla forskare, enligt henne) själva är osäkra i sin egen sexualitet 

och därför antagligen tycker att det är jobbigt att prata om sexualitet med äldre. Äldre, enligt henne, 

är så pass gamla och har varit med om så mycket att det inte alls är ett känsligt ämne längre. Skulle 

de äldre själva bedriva forskningen skulle det vara lättare att tala om det jag kallade ”känsliga 

ämnen”. Det samtalet påverkade min ingång i ämnet ”närhet”: innan samtalet antog jag att de äldre 

var obekväma med ämnet, efter läste jag om transkriberingarna och hörde hur obekväm jag själv var 

och hur självsäkert de äldre svarade på min klumpiga frågor; innan samtalet antog jag att det var 

mycket de äldre undvek att svara på, efter förstod jag det som att de förklarade exakt så bra de 

kunde. Det är också ett problem med forskning som Gott tar upp, att den är formulerad från ett 

yngre perspektiv, att ”later life stereotyping around sexuality could be seen to derive, in part, from 

younger people’s definitions of old age as ’the other’” (Gott 2005, 21). Många gånger missade jag 

viktiga följdfrågor både på grund av att jag själv var obekväm men också eftersom jag i stunden 

antog att jag förstod vad de menade, men som jag senare insett baserats på min heteronormativa 

förståelse av deras berättelser.  

 När jag frågade om intimitet och närhet antydde mannen i ett av paren att de hade sex, men 

gick inte närmare in på det än att de gör saker när det ”inte är tänt i rummet”. I de två andra paren 

gjorde de det tydligt att de inte längre hade sex, men att det samtidigt inte var något de saknade. 

(1) 

Jag: Har flytten hit inneburit några förändringar i ert sätt att vara nära varandra på? 

Han: Nej det har det väl inte. Nej vi tycker ju om varandra lika mycket.  

Hon: Ja men det är på ett annat vis iallafall, det är det.  
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Jag: Hur då? 

Hon: Nej men till exempel sex. Det kan jag väl inte kalla det att vi har.  

Han: Nej det har vi ju inte, det har vi inte alls. Sex eller nåt sånt där, det har vi ju inte alls.  

Hon: Men iallafall, vi är ju nära varandra. Det är på ett annat vis nu.  

Jag: Vad beror det på? 

Hon: Att jag är sjuk. Min sjukdom. Men relationen är nästan lika som den var när vi var friska. Sen att 
sjukdomen påverkar relationen i vissa saker. Men om man säger att…den psykiska relationen är kvar. Och 
som sagt, sex och sånt där, det kan vi inte ha.  

Jag: Hur är det då? 

Hon: Jag lider inte av det.  

Han: Inte jag heller. Det gör jag inte.  

Hon: Går det inte så går det inte.  
 
(2) 

Jag: Hur uttrycker ni närhet till varandra? 

Han: Jaa det…är svårt det, för vi är så pass gamla nu så att…ja men, jag känner ju närhet till min fru. Det 
gör jag. Men det…ja, det är så att jag uppskattar många saker. 

I det första paret valde mannen först att säga att det inte skett några förändringar i deras sätt att vara 

nära varandra på, trots att han senare höll med sin partner om att de inte längre har ”sex och sånt”. 

Hon poängterade att de fortfarande är nära varandra, men på ”ett annat vis”. I det andra paret påstod 

mannen att närhet ”är svårt”, men att han känner närhet till sin fru och ”uppskattar många 

saker” (vilket jag tolkar som sexuella aktiviteter, jag frågade tyvärr inte närmare kring det i 

stunden). Att sexuell aktivitet, liksom all annan fysisk aktivitet, blir krävande och ”svårt” med 

sjukdom är inte konstigt. Annan närhet, som paren påstod att de hade, behöver dock inte ses som 

komplement eller substitut för samlaget, ”the gold standard” som Gott (2005) kallar det, för 

sexualitet. Vad som räknas som sex, eller bra sex, är självfallet en social konstruktion, som även de 

äldre själva påverkas av. Gott argumenterar för att sex inte måste ses som nödvändigtvis bra eller 

vackert, ”sex can also be tedious, painful and abusive” (Gott 2005, 30). De äldre beskrev det som 

att de inte saknar det de kallade sex, ”går det inte så går det inte” — det verkade inte vara så mycket 

mer med det. Alla paren poängterade också flera gånger under intervjuernas gång att de känner sig 

tillfredsställda med den närhet de känner och har med och till sin partner. De två paren som varit 

tillsammans i flera decennier påpekade också flertalet gånger att relationen knappt förändrats alls 

och att de känner lika mycket närhet nu som då. Tyvärr frågade jag aldrig vad paren menade när de 

sa ”sex och sånt” eller att ”det” är svårt, att anta att de menade ett (heterosexuellt) samlag är något 

som Gott varnar för — men jag vill ändå poängtera att de menar något fysiskt krävande som 

numera blivit svårt att genomföra på grund av fysiska sjukdomar.  
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Den inställningen till ”sex” som de äldre hade (att det inte är särskilt viktigt, trots att iallafall 

samlaget traditionellt ses som ”the gold standard”, och deras uppfattning klart bryter mot den 

diskursen) verkar vanligt bland äldre generellt (Gott 2005; Sandberg 2011).  

This suggests that, despite a strong discourse on sexual function and intercourse in Viagra culture, men 
and women may themselves complicate and challenge the significance of erection and intercourse, and 

create new meanings around what it means to be sexual when old. (Sandberg 2011, 28) 

När forskare frågar de äldre själva hur de ser på samlaget, verkar de inte bry sig lika mycket om det 

som förväntat. Istället ser de flesta närhet och smekningar som mer viktigt (Gott 2005; Sandberg 

2011). Gott argumenterar för att den förväntningen på de äldre att sakna samlaget begränsar synen 

på vad sex kan innebära för äldre: brist på sexuell lust ses ofta som ett problem, sex är inte bara bra 

för en utan något en människa borde ha och vilja ha (Gott 2005; Marshall 2009). Att ha och känna 

en lust till sex och samlag blir en skyldighet, inte bara inför din partner utan även inför dig själv och 

hela din mänsklighet. Med den föreställningen förbises att sex kan vara något negativt och krävande 

som det kan vara skönt att slippa pressas till att ha. Om de äldre själva beskriver att de varken 

känner en lust för eller brist av sex, kanske det inte är ett problem. De beskrev det som att de inte 

förlorat något och att de känner samma närhet till varandra. Samlaget verkade inte vara särskilt 

viktigt för dem (att de nedvärderar samlagets vikt kan självklart också vara en effekt av 

parintervjuerna: att informanterna inte ville förolämpa eller klaga framför sina partners — men 

eftersom samma bild delas av äldre i tidigare studier ser jag det ändå som en troligtvis riktig bild av 

deras syn på samlaget).  

(1) 

Han: Ja jag tycker inte att den har förändrats så mycket. 

Hon: Men våran relation är väl ungefär som den alltid har varit. (Han: ja) Liksom, vi pratar och ja…i och 
med att vi varit gifta så länge, och varit tillsammans ännu längre då…jaa, så känner vi varann rätt så väl. 
Eller hur? 

Han: Ja! Jag vet precis hur du tänker och… (K: ja, haha) ja.  
 
(2)  
Jag: Vad är kärlek enligt dig? 

Han: Kärlek? (Jag: Ja) Jaa, det är…när hon är här med mig, det är kärlek det. Det är…ja, det är så. Varje 
gång hon kommer hit, då är det som man blir kär. 

Hon: Jo ja men man tänker ju ständigt, jag menar även om inte jag är här så tänker ju jag på honom hela 

tiden — och liksom tycker det är tråkigt att det har blivit såhär. Man hoppas ju att det ska förändras nån 
gång till det bättre. Man får ta liksom steg för steg såhär liksom men…men kärlek det är väl att man 
känner ömhet för nån och att man bryr sig helt enkelt.  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(3)  
Jag: På vilka sätt är ni intima eller nära varandra på? 

Han: Ja, jag kramar om dig och det. 

Hon: Ja, alltså…man…hur ska jag säga. Som när vi var i kyrkan…bara att hålla handen gör att jag känner 
mig så lugn.  
 
(4) 

Jo men, närhet alltså det är liksom…för oss är det väl närhet att bara vara tillsammans och kunna prata 

och liksom…berätta om vad som har hänt och inte va utanför och sådär. 

(5) 

Hon: Det kan ju också va en slags närhet att man finns där när personen vaknar ur narkosen…eller vad 

det nu är för nånting…det kan ju va en slags närhet. Att man känner sig trygg. Eller hur?  
Han: Mm, så är det! 

(6) 

Att han är här, det är kärlek. 

Att vara i samma rum, att samtala, att ta på varandra, kramas och hålla hand — det är vad samtliga 

par tog upp som de viktiga aspekterna i begreppet ”närhet”. Ett av paren tog också upp att de pratar 

i telefon minst varje morgon och kväll, ibland oftare, och säger godnatt och samtalar om dagen. Det 

gjorde de för att båda blivit så pass sjuka att de inte längre kunde ses så pass ofta som de egentligen 

önskat. Telefonsamtalen hade därför blivit en viktig del av deras dagliga rutin. För de 

omsorgstagande personerna i paren beskrevs närheten till sin partner också som en ”inkludering” i 

vardagen och resten av samhället, genom sin partner får de vara med i det samhället som de annars 

stängs ute från när de bor på hemmet. Närheten till sin partner beskrev också som en trygghet, som 

att vakna ur en narkos och inte behöva vara ensam eller att få hålla sin partner i handen i kyrkan och 

känna sig lugn.  

 Alla informanter tog även upp gemensamma aktiviteter som en viktig del i tillvaron och 

närheten till sin partner.  

(1) 

Hon: Ja, ibland så löser vi korsord tillsammans. Vi brukar höra på melodikrysset, för jag brukar komma 

ganska tidigt på lördagen. Så hör vi på radio. Och han är ju väldigt sportintresserad så förra vinter-OS så 
skaffade jag bredband (han skrattar till) och sånt där så han skulle kunna se på OS då. Så det var, lite sånt 
där jaa. Mest har vi väl suttit och pratat och fikat och varit ute och…(Han: jaa) mm, pratat med en del 
andra som bor här jaa. 

Han: Och du talar om hur det har hänt hemma och… 

Hon: Ja, jag försöker berätta om vad som händer då i…läser tidningen gör vi då också tillsammans. 

Han: Du är väldigt duktig och berätta. 

!24



Hon: Haha, jaha? 

Han: Ja det är ju…om jag låter henne läsa eller titta på nån film så får hon berätta för mig, det är nästan 
bättre det än och läsa själv. 

Hon: Åh ja, haha.  
 
(2) 

Han: Jag kommer ju hit de dagar det är aktiviteter, som idag var det sittgymnastik, och sen är det 
frågesport klockan två — det är nu det. (Jag: mm) Och då skulle, om inte du va här så skulle vi gått på 

det. För jag försöker o ta med henne på alla aktiviteter. Om det kommer nån trubadur hit och sjunger eller 
en kör kommer hit och sjunger, eller gör nånting, eller det är kyrkstund eller vad det är. Då försöker jag 
komma de dagarna och så tar jag med mig henne på de här aktiviteterna. 

Jag: Och du är med på dem också? 

Han: Aa, ja det är jag! Sittgymnastik är jag med på. Och sen har de sånt här fredagsmys på fredagarna och 
dricker vin…ett glas vin var…och sen sitter jag och pratar och det med allihopa som bor här…eller de 
som kommer till det där stället. 

När de beskrev sin relation och tillvaro ihop var det aktiviteterna som fick det stora fokuset: att ”ta 

promenader med rullstolen”, gå i kyrka, lyssna på musiker, träna, spela bingo, lösa korsord. Även 

att sitta och fika och samtala beskrevs som en stor del av närheten de hade till varandra. Många av 

aktiviteterna var anordnade av personal på boendet, något som flera av informanterna lyfte fram 

som positiva effekter personalen hade på deras gemensamma relation och deras individuella tillvaro 

generellt.  
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4. VIDARE DISKUSSIONER OCH ÄLDRE-EXISTENS

!  
Mitt syfte med uppsatsen var att genom en fenomenologisk ansats undersöka kärlek och närhet hos 

äldre som bor på SÄBO. Jag vill med den här uppsatsen både öppna upp en diskussion för vad 

närhet och kärlek kan vara för äldre äldre, samt ge en inblick i vad som saknas inom forskningen 

om kärlekspar som bor på SÄBO idag (det mesta). Jag vill bredda synen på sex och intimitet, där 

äldre inte bara jämförs med eller inkluderas i sexualiteten på yngres villkor, utan där de existerar i 

sig själva. Jag tror dessutom att synen många äldre har på sin sexualitet och sina relationer kan 

inspirera forskning på yngre personer, inte bara tvärtom.  

 Lesbisk existens och queer/funkisexistens är viktiga verktyg för att förstå och motverka den 

obligatoriska heteronormen och normfunktionaliteten. Lesbisk existens visar ett annorlunda sätt att 

leva på, där män inte har rätt till kvinnors kroppar. Queer/funkisexistens visar ett annorlunda sätt att 

leva på, där en queer/funkiskropp inte ses mindre värd eller ofullständig jämfört med en 

”normfunktionell” kropp. Jag vill påstå att det även finns en obligatorisk ungdomlighet i samhället. 

Den obligatoriska ungdomligheten kan, enligt mig, endast en äldre-existens svara på. Rich skriver 

att lesbisk existens både krossar tabun och förkastar ett påtvingat sätt att leva på (Rich 1980, 649), 

det är en specifik kvinnlig erfarenhet, med delad glädje och kunskap som inte accepterar maktlöshet 

(Rich 1980, 650). Den obligatoriska heteronormen påverkar ”not just feminist scholarship, but 

every profession, every reference work, every curriculum, every organizing attempt, every 

relationship or conversation over which it hovers (Rich 1980, 650). Jag menar, på samma sätt, att 

den obligatoriska ungdomligheten finns överallt i samhället: i feministisk forskning, i 

äldreforskning, i alla organisationer och arbeten, i alla samtal och i alla relationer. Jag tror att äldre-

existensen har potential att krossa tabun om hur respektabelt eller lyckat (successful) åldrande ser 

ut, att det kan förkasta det påtvingade sätt vi lär oss att leva på, med ungdomlighet och friskhet som 
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det enda sättet att uppnå lycka och mening med sin tillvaro. Jag ser i grunden den äldre äldre tiden 

som en queer tid, som en tid som rubbar på normer, inte minst de heteronormativa normerna kring 

kärlek och intimitet. I och med den ökande befolkningen äldre äldre kommer vi också att se mer och 

mer av den äldre äldre tiden, vilket ger den desto större inverkan på synen av åldrande. Äldre-

existens existerar samtidigt som lesbisk och queer/funkisexistens, inte minst eftersom en och 

samma kropp kan vara äldre, funktionsvarierad eller funktionsnedsatt och lesbisk samtidigt. Den 

obligatoriska heteronormen, normfunktionaliteten och ungdomligheten påverkar varandra, något vi 

t ex kan se i diskurser kring äldre och det omslutande samlaget, där oförmåga eller brist på lust för 

det sjukdomsförklaras.  

 Äldre-existens är inte ”less-than” eller ofullständig, men den är heller inte definierbar av oss 

yngre. För att förstå äldre-existens, ålder och åldrande och hur det påverkar relationer, kroppen, 

sexualiteten och äldres tillvaro i allmänhet måste äldre själva tillfrågas. Vi behöver forskning som 

tar sig in på äldreboendena och frågar de allra sjukaste och allra äldsta hur de har det och hur de ser 

på frågorna vi vill ha svar på. Det räcker inte att studera vård- och omsorgspersonal, anhöriga eller 

yngre äldre, det ger oss bara gissningar och hypoteser som kan visa sig vara ålderistiska myter (som 

med diskursen ”äldre är visst supersexuella”).  

 Trots att mitt urval var brokigt, yngre än genomsnittet och utvalt av verksamhetschefer på 

SÄBO så var samtliga (i olika utsträckning) kritiska till och otrygga med personal och boende. Vad 

dessa par säger om detta kan anses ha en viss representativitet just eftersom de var både friskare och 

utvalda att bli intervjuade. För att förstå mer om hur äldre äldres situation ser ut är det viktigt att 

hitta sätt att kunna intervjua eller studera även mindre friska personer som inte är utvalda av 

verksamhetschefer eller annan personal. 

 Till mitt material ställde jag frågan: ”Hur beskriver par på SÄBO i Sverige sin relation till 

varandra?” När jag frågade paren om deras relationer lade de stor vikt vid omsorgsbehovet de eller 

deras partner hade. Omsorg är också ett sätt för individer att uttrycka och praktisera närhet och 

närhetspraktiken kan alltså förändras vid förändrat omsorgsbehov. ”Att man hjälper varandra. Det är 

det som är kärlek” sa en av mina informanter. En annan stor poäng de hade var vikten av att bara 

umgås. ”Varje gång hon kommer hit, då är det som man blir kär” sa en informant och ”att han är 

här, det är kärlek” sa en annan. Det fanns könsliga skillnader i informanternas sätt att ge och ta emot 

omsorg. Den kvinnliga omsorgsgivaren uttryckte skuld och skam för allt hon inte hann med där den 

manliga  uttryckte  stolthet  för  allt  han  hann  med.  Den  kvinnliga  omsorgstagaren  uttryckte 

tacksamhet och stolthet över sin mans arbete där den manliga var tyst eller kommenterade negativt 

på  sin  frus  omsorg.  Trots  det  ser  jag  det  som  att  det  finns  en  queer  potential  i  de  äldres 
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omsorgsarbete. Även om jag inte såg det hos mina båda omsorgsgivare så menar Toni Calasanti och 

Mary Elizabeth Bowens (2006) att de hittade att både män och kvinnor bland äldre omsorgsgivare 

korsar  könsroller,  något jag tycker mig tydligt  se hos den omsorgsgivande mannen bland mina 

informanter. 

 Den andra frågan jag ställde var: ”Hur definierar och begripliggör de äldre begreppen kärlek 

och närhet?” Jag vill att det här ska vara en studie som öppnar upp för idén att ett samliv och 

närheten i en relation består av mer än endast sexualitet. Jag ser inte närhet som lika med sex,  

informanterna beskrev närheten mer som ett sätt att komma nära sin partner. Närheten kan inkludera 

sex och sexualitet, men det är inte avgränsat till sex eller icke-sex. 

 Jag använde i uppsatsen framförallt begreppet ”närhet” istället för ”intimitet”, inte för att jag 

anser att det de äldre talade om inte räknas som intimitet utan för att det var ordet de äldre själva 

använde mest i intervjuerna. De använde också ordet ”sex” men, som jag valt att tolka det, då 

antagligen endast för att beskriva ett omslutande samlag. Teoretiskt ser jag både det de kallade 

”sex” och det de kallade ”närhet” som att det ryms under paraplybegreppet ”intimitet”, men i 

analysen delades intimitetsbegreppet alltså upp i de två underkategorierna (även om sex självklart 

också kan ses som en form av närhet). Jag ser också de äldres närhet som en potentiell queer 

sammankomst, alltså ett möte som formar nya mönster och sätt att förstå på. De talar om samlaget 

som oviktigt och krävande och om närheten som den nya standarden. Jag ser det som en tydlig 

potentiell rubbning av det heteronormativa strikta samlaget som ”the golden standard”.  

 Närhet beskrevs som att ”känna närhet”, utan att nödvändigtvis vara så nära att man tar på 

varandra. Även kramar, hålla hand och liknande togs upp som viktiga aspekter av närheten, men 

inte som de största. ”Jo men, närhet alltså det är liksom...för oss är det väl närhet att bara vara 

tillsammans och kunna prata och liksom...berätta om vad som har hänt och inte va utanför och 

sådär.” Närhet är att inte vara utanför, att delta i en gemenskap och att få prata. Ett par läser 

tidningen ihop: ”om jag låter henne läsa eller titta på nån film så får hon berätta för mig, det är 

nästan bättre det än och läsa själv”. Närhet är att inte vakna ur narkosen ensam och närhet är något 

som gör att man känner sig trygg.  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5. 3. Otryckta källor 
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6. BILAGOR 
6.1. Kontaktannonsen 
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6.2. Mailet
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6.3 Intervjuns teman och frågor
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