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Introduktion: Fram till år 2030 kommer andelen människor som är över 65 år att öka. I 
nuläget har geriatrisk vård generellt en låg status bland sjuksköterskestudenter. 
Syfte: Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskestudenters förhållningssätt 
mot äldre patienter i vården. Metod: Litteraturstudie som har utgått från Polit och Beck 
(2017) nio steg. Insamling av data från Cinahl, PubMed och PsycINFO. Artiklarna har 
granskats med hjälp av Polit och Beck (2017) granskningsmallar för kvantitativa och 
kvalitativa studier. Resultat:11 artiklar som presenterats genom 5 olika kategorier: 
utbildning, samhällsstruktur, skillnader mellan äldre och yngre sjuksköterskestudenter, 
genus samt karriärmöjligheter. Slutsats: Resultatet av denna uppsats tyder på att många 
faktorer kan påverka sjuksköterskestudenters förhållningsätt mot äldre. Handledares roll 
under verksamhetsförlagd utbildning, ökad geriatrisk kunskap, samt vetskap om möjlighet 
till karriärsutveckling inom geriatriken är faktorer som ses påverka. Även kulturella 
skillnader och den samhällsuppbyggnad sjuksköterskestudenterna växt upp med har setts ha 
en betydelse för deras förhållningsätt emot äldre, likaså studenters ålder och kön.  
I den framtida vården kommer äldre utgöra en dominerande del av vården och positiva 
förhållningssätt samt en ökad vilja att arbete inom geriatrik är därför avgörande för att 
kunna möta framtida behov.  
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Introduktion 
Vård av äldre människor är en aktuell fråga i samhällsdebatten och diskuteras ständigt i media. 
Intresset för geriatrisk vård bland sjuksköterskestudenter har generellt visat sig vara lågt. Där 
av avsåg detta examensarbete att undersöka närmare vilka faktorer som påverkar 
sjuksköterskestudenters förhållningssätt mot äldre. 

Ett historiskt perspektiv 
I en rapport gjord av Sveriges Kommuner och landsting [SKL] (2011) beskrivs att det genom 
människans historia alltid funnits olika sätt att ta hand om och vårda äldre i Sverige. Innan 
1800-talet togs de äldre om hand genom att skickas runt till olika gårdar i närliggande socken.  
En händelse som skulle förändra omhändertagandet av äldre var år 1918 då fattigvårdslagen 
trädde i kraft. Denna lag innefattade ett kommunalt ansvar för den äldre medborgaren. År 1948 
infördes också allmänpension vilket höjde svenska pensionärers standard. Den äldre blev inte 
längre en börda för samhället utan kunde bo i egna hyresbostäder och själv betala hyran. Detta 
blev starten på den svenska hemsjukvården som skulle hjälpa de äldre i hemmet och organiserad 
hemsjukvård startades upp i Sverige år 1950 (SKL 2011). 

Mycket har hänt inom den geriatriska vården i Sverige sedan dess. År 1992 ändrades 
kommunallagen ytterligare då ädelreformen trädde i kraft (SFS 1998:99). Denna reform innebar 
att kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och 
handikappade. Den möjliggjorde också frihet att välja privata företag eller offentliga sektorn 
som upphandlingspartner i förfarandet av äldreomsorgen (SKL 2011; SFS 1998:99). Fram tills 
idag har olika reformer bidragit till att äldre ska få samma möjlighet som andra att leva ett 
inflytelserikt, aktivt liv och att den egna viljan ska bestämma val av vård (SFS 2014:821; SFS 
2017:30; Socialstyrelsen 2016). 

I andra delar av världen finns inte samma historiskt utpräglade strategi för att vårda äldre som 
det gör i Sverige. Organisering av geriatrisk vård har varit svårt att åstadkomma i de delar av 
världen där extrem fattigdom har resulterat i social misär. År 2016 utvecklade generaldirektören 
för World Health Organization [WHO] i samråd med medlemsländerna en utvecklingsstrategi 
innehållande en gemensam global plan för åldrande och hälsa (WHO 2016).  
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En annan viktig aspekt är att sjuksköterskeyrket genom historien har varit kvinnodominerat. 
Män fick fram till år 1951 inte tillåtelse att utbilda sig till sjuksköterskor i Sverige. År 1953 
efter upphävt förbud blev den första manliga sjuksköterskan Allan Härsing färdig och 
legitimerad sjuksköterska (Eriksson 2002; Ejd 2016).  Sedan dess har antalet män som utbildat 
sig till sjuksköterska långsamt ökat och fortfarande är andelen låg (Socialstyrelsen 2018). Från 
mitten av 1900-talet och fram till år 2011 har antalet manliga sjuksköterskor ökat från åtta till 
11 procent. Av dessa väljer endast tre procent att specialisera sig till yrkeskategorier som 
fokuserar på äldre så som distriktssköterska eller annan geriatrisk inriktning (Mirsch 2014; 
Socialstyrelsen 2014).  

Definition av äldre 
Nationalencyklopedin (2018) definierar personer över 65 år som äldre. Enligt Eilertsen (2005) 
uppfattar människor över 65 år ofta att samhället benämner den enskilde individen som äldre 
trots att denne inte uppfattar sig själv som det. Vidare beskrivs hur personer över 65 år ofta 
känner sig äldre i samband med att denne drabbas av sjukdom. Att definieras som äldre betyder 
inte att man behöver känna sig det utan är således enbart en definitionsfråga i denna uppsatts 
(Eilertsen 2005).  

Organisationen World Health Organisation, [WHO] (2016) definierar istället personer över 60 
år som "äldre" eller engelskans "elderly". Denna definition har valts att användas även i denna 
uppsats med avsikt att studera befolkningen globalt. 

Definition av förhållningssätt. 
Förhållningssätt definieras enligt Györki et. al (2011) med hjälp av ord som attityd, inställning, 
synsätt. I engelskan använder man termer såsom "approach" eller "attitude" (Petti 2017). 
Eftersom begreppet kan uppfattas olika beroende på vem som väljer att studera det har 
förhållningssätt i denna uppsats valts att definieras som synsätt och attityd enligt Györki et. al 
(2011). 

Som inom alla möten mellan patient och sjuksköterska finns olika förhållningssätt.  
Sjuksköterskan har enligt sin kompetensbeskrivning ett ansvar att utföra sitt arbete på ett 
professionellt sätt. Likaväl som det finns krav på kompetens och yrkeskunnande finns dessutom 
krav på ett professionellt förhållningssätt mot patienter. Detta innebär att genom en humanistisk 
värdegrund visa respekt för patientens person och värdighet (ICN 2011; Socialstyrelsen 2017).  

Watson (1979) beskriver sjuksköterskans förhållningssätt till vårdandet och omvårdnad. Han 
betonar vikten av att sjuksköterskan är medveten om sina egna känslor och välmående eftersom 
detta kan påverka på de vårdinterventioner som utförs. Vidare beskrivs hur sjuksköterskan på 
ett reflekterande sätt skall vara medveten och närvarande i sitt handlande mot patienten då detta 
bidrar till en bättre vård. Sjuksköterskan skall se bortom patienten som objekt, och istället se 
den subjektiva individen som är i behov av hjälp (Watson 1979; Watson 1993).  

Ökat behov av sjuksköterskor inom geriatrisk vård 
Fram till år 2030 kommer världens befolkning att öka, bara i Europa förväntas befolkningen 
som är över 65 år at stiga med 23,5 % (Eurostat 2010). En liknande ökning kan ses i resterande 
delar av världen. Denna situation ställer krav på vårt samhälle och dess uppbyggnad, inte minst 
inom vården då den äldre befolkningen utgör den största andelen av patientantalet och 
vårdbehovet växer med stigande ålder (WHO 2016).  

De äldre patienterna innehar ofta en komplex sjukdomsbild och kan reagera annorlunda på 
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behandlingar och omvårdnad. Sjuksköterskors roll gentemot den äldre patienten utgör grunden 
för en fungerande vård (Kirkevold et. al 2010). Dessutom rapporterar Statistiska centralbyrån 
[SCB] (2015) och Socialstyrelsen (2005) att den svenska vården ställs inför en stor utmaning 
då det väntas en stor pensionsavgång inom denna sektor de kommande åren samt att det år 2035 
kommer att saknas tusentals sjuksköterskor inom geriatriken. På grund av detta kommer det ske 
ett ökat behov av antalet sjuksköterskor som kan erbjuda högkvalitativ vård till äldre. 
(Goncalves, 2009; Holroyd et al. 2009). 

Enligt Söderhamn et. al (2001) har geriatrisk vård generellt låg status bland svenska 
sjuksköterskestudenter. Detta förhållningssätt kan även ses enligt Happell och Brooker (2001) 
med australienska sjuksköterskestudenter. Även senare forskning visar på liknande resultat hos 
finska sjuksköterskestudenter (Koskinen et. al 2012) 
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Problemformulering 
Med en globalt växande äldre befolkning sker ett ökat behov av sjuksköterskor inom geriatrisk 
vård. Det finns tidigare studier som visar på att geriatrisk vård hos sjuksköterskestudenter har 
en låg status, vilket leder till att de som nyutexaminerade sjuksköterskor hellre väljer andra 
yrkesinriktningar. För att kunna möta den geriatriska vårdens framtida krav finns ett behov av 
att ta reda på vad som påverkar sjuksköterskestudenters förhållningssätt. 

Syfte 
Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskestudenters förhållningssätt mot äldre 
patienter i vården.  
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Metod  
Forskningsmetoden består av en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att man på ett 
systematiskt sätt granskar tidigare publicerad forskning, samt uppnår struktur genom ett tydligt 
formulerat syfte och en eventuell frågeställning. Genomförandet sker genom att man 
identifierar, väljer ut och värderar tidigare existerande forskning och analyserar vad som anses 
relevant mot sitt syfte (Forsberg & Wengström 2015). 

Polit och Beck (2017) beskriver nio steg för genomförande och dessa valdes ut till denna 
litteraturstudie. Den valdes då den ansågs ha en god struktur samt på ett tydligt och systematiskt 
sätt visa steg för steg hur litteraturstudien skall vara uppbyggd (Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Fri tolkning av Polit och Beck (2017) nio steg. 

Litteratursökning 
I steg ett beskrivs enligt (Polit & Beck 2017) att ett syfte och eventuell frågeställning skall 
formuleras. Detta gjordes i denna uppsats genom diskussion kring olika idéer som ansågs 
intressanta samt granskning av tidigare forskning inom valt område för att slutligen komma 
fram till syftet. 

Under steg två bestämdes vilken typ av sökstrategi som skulle användas. Beslut togs gällande 
att sökningar skulle genomföras i databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. Sökord valdes 
för att matcha syftet genom en granskning i de olika databasernas ämnesordlista så kallad 
Thesaurus. För att i största mån ge liknande sökresultat i de olika databaserna valdes att söka 
vissa ord som fritext om dessa inte existerade som synonymer i databastermer. Slutligen valda 

7. Kodning av data.  

8. Databearbetning 

& tematisering av 

material. 

1. Formulering av 

syfte och eventuell 

frågeställning. 

2. Val av databaser 

och sökord. 

3. Sökning av 

artiklar i aktuella 

databaser. 

9. Granskning & 

Sammanställning av 

resultat. 

6. 

Kvalitetsgranskning 

& sammanställning 

av Matris. (Urval 3) 

5.  Granskning av 

artiklarna i sin 

helhet. (Urval 2) 

4. Granskning av 

artiklarnas titel och 

abstract. (Urval 1) 

 



Johanna Backahöjd  
Mathilda Vesström   

9 
 

sökord blev: attitude to aging, student attitudes, aging, elderly, nurs*, attitude, students, 
nursing och aging.  

Inklusionskriterier: sjuksköterskestudenters förhållningssätt, personer över 60 år, artiklar 
skrivna på svenska, engelska, norska och danska, samt artiklar som var Peer reviewed.  

Exklusionskriterier: anhöriga och patienters perspektiv, reviewartiklar samt artiklar 
publicerade innan januari 2013.  

Under steg tre genomfördes sökningar i aktuella databaser samt dokumentering av processen. 
Antal sökträffar redovisades i tabeller för att spegla sökresultaten på ett överskådligt sätt. De 
begränsningar som gjordes redovisas som inklusions och exklusionskriterier i tidigare steg. 
Dessutom prioriterades sökorden som fanns som Headings och MeSh-termer då dessa gav 
artiklar som innehöll sökorden som ett huvudämne. De sökord som fanns som Headings-termer 
i Cinahl förkortades som MH i tabellen och Major concept som MM, vilket innebar att 
artiklarna var uppbyggda av det sökordet. I PsycINFO förkortades Major subject som MS och 
Mesh-termer som MeSH i PubMed enligt Polit och Beck (2017).  

Initialt gjordes en separat sökning på varje sökord, därefter gjordes en kombination av flera 
olika sökord genom funktionen advanced search. 

Sökningen gjordes systematiskt i varje enskild databas. Den första i Cinahl (tabell 1.) där man 
till en början sökte på två olika Headings-termer separat (S1) Attitude to Aging och (S2) Student 
attitudes. Därefter kombinerades de två söktermerna (S3) vilket resulterade i 36 sökträffar. 

Den andra sökningen genomfördes i PsycINFO (tabell 2.) där det genomfördes en sökning på 
termerna (S1) Aging OR Elderly, där Elderly söktes som fritext. Genom att söka med termen 
OR får man träffar på artiklar som innehåller något av orden. Sökning 2 (S2) innehöll termen 
Student attitudes som MS-term. Vidare använde man sig i denna sökbas av termen (S3) Nurs* 
i fritext för att få in omvårdnadsperspektivet i sökresultaten. Trunkering användes för att få med 
alla olika former och böjningar av ordet. Därefter gjordes en kombinationssökning av alla 
termer tillsammans (S4) vilket resulterade i 43 sökträffar. 

Slutligen genomfördes sökning i databasen PubMed som redovisas i (tabell 3.) Enskilda 
sökningar på Mesh-termerna (S1) Attitude och (S2) Students, Nursing genomfördes. Sökning 
tre (S3) bestod av sökning på MeSh-termen Aging OR Elderly, som fritext. Avslutningsvis 
gjordes en sökning där man kombinerade alla orden (S4) vilket genererade 18 sökträffar. 
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Tabell 1. 

Cinahl Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
S1 Attitude to Aging 

(MH) 
1364    

S2 Student Attitudes 
(MM) 

7152    

S3 S1 AND S2 36 22 13 9 
MH= Major Heading 
MM= Major Concept  

Tabell 2. 

PsycINFO Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Aging (MS) OR Elderly 117522    
S2 Student Attitudes (MS) 38501    
S3 Nurs* 153032    
S4 S1 AND S2 AND S3 43 15[5] 0 0 

MS= Main subject  
[] = Externa kopior  

Tabell 3. 

PubMed  Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
S1 Attitude (MeSH) 500197    
S2 Students, Nursing (MeSH) 21144    
S3 Aging (MeSH) OR Elderly 

(Fritext) 
25531    

S4 S1 AND S2 AND S3 18 11 [6] 3 2 
MeSH 
[] = Externa kopior 
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Urval 
Urval 1  

Motsvarar steg fyra i Polit och Beck (2017) nio steg. Artiklarna granskades genom att deras 
abstract och titel lästes för att utröna om dessa svarade mot litteraturstudiens syfte. Därefter 
valdes 22 artiklar ut från Cinahl, 15 stycken från PsycINFO. dock var fem av de 15 artiklarna 
från PsycINFO externa dubbletter och exkluderades därför. I PubMed valdes 11 artiklar ut men 
även där påträffades sex stycken externa dubbletter som där av exkluderades. Totalt valdes 37 
artiklar ut för ytterligare granskning i urval två. 

I tillägg till dessa artiklar genomfördes även en manuell sökning i Google Scholar för att 
ytterligare finna artiklar som matchade syftet. Motivet till denna sökning var att finna en artikel 
som använt sig av kvalitativ metod, då hittills utvalda artiklar enbart använt kvantitativ. Den 
manuella sökningen resulterade i att en artikel valdes ut. Efter en djupare granskning 
exkluderades den dock då den inte ansågs hålla tillräckligt hög kvalitet.  

Urval 2 

I urval två, som motsvarar steg fem enligt Polit och Beck (2017) nio steg, delades de utvalda 
artiklarna upp mellan författarna och lästes i sin helhet. Detta för att säkerställa dess relevans 
gentemot litteraturstudiens syfte, samt att de innehöll forskningsprocessens alla delar. Då vissa 
artiklar upplevdes som mer krävande att förstå tog författarna hjälp av varandra för att hitta dess 
kärna. För att strukturera upp arbetet delades artiklarna in i tre olika mappar. Artiklar som 
ansågs attraktiva utifrån syftet i denna litteraturstudie delades in i en enskild mapp. Resterande 
artiklar delades in i två olika mappar, en mapp för artiklar som eventuellt skulle exkluderas och 
med artiklar som definitivt skulle exkluderas. Därefter skapades även ett färgkodningssystem 
för att strukturera upp arbetet ytterligare. Färgkodningssystemet användes för att förenkla för 
författarna att veta från vilken sökmotor de olika artiklarna i mapparna ursprungligen kom ifrån. 
En färg för varje sökmotor. Efter att urval två genomförts exkluderades nio stycken artiklar från 
Cinahl, två stycken från PubMed samt alla 10 artiklar från PsycINFO då de inte ansågs relevanta 
gentemot syftet när de granskades i sin helhet. Totalt gick 16 stycken artiklar vidare till 
ytterligare granskning i urval tre. 

 

 

Urval 3 

I urval tre, som motsvarar steg sex enligt Polit och Beck (2017), sammanfattades och tolkades 
materialet från de utvalda artiklarna för att sedan genomgå den slutgiltiga kvalitetsgranskningen 
med hjälp av Polit och Beck (2017) granskningsmallar ”Guide to an Overall Critique of a 
Qualitative Research Report” och ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research 
Report”. Granskningsmallarna studerades och lästes för att sedan översättas till svenska. 
Därefter användes de för att kvalitetsgranska de utvalda artiklarna. Granskningsmallarna 
innehöll frågor om titel, författare, syfte med studien, forskningsmetod och studiens 
tillförlitlighet. Efter att alla artiklar genomgått granskning exkluderades ytterligare fyra stycken 
från Cinahl och en från PubMed enligt steg sju av Polit och Beck (2017). Denna exkludering 
gjordes på grund av att artiklarna inte ansågs tillförlitliga enligt granskningsmallarna. Slutligen 
återstod 11 artiklar i urval tre. 
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Databearbetning 
Steg sju och steg åtta enligt Polit och Beck (2017) innebär kategorisering av insamlade data. 
Detta genomfördes genom att alla artiklar upprepade gånger lästes i sin helhet av båda 
författarna. Det som ansågs relevant för uppsatsens syfte togs ut och skrevs ner på postit-lappar. 
När alla artiklar hade gåtts igenom jämfördes de olika postit-lapparna med varandra. Vissa 
lappar innehöll samma tema, exempelvis ålder. Detta gjorde att vissa lappar matchade ihop med 
varandra. Efter upprepad jämförelse av lapparna utkristalliserades fem olika kategorier: 
utbildning, samhällsstruktur, skillnader mellan äldre och yngre sjuksköterskestudenter, genus 
samt karriärmöjligheter. Dessa kategorier valdes ut efter att författarna upprepade gånger stött 
på dessa teman i olika artiklar. Utvalda teman utsågs efter granskning som det flest studier ville 
lyfta. Nya lappar gjordes för varje kategori, och en lapp med artikelns namn och syfte sattes 
under respektive större lapp. Vid kategoriseringen framkom att vissa artiklar redovisade resultat 
som passade under flera olika kategorier och har därför presenterats på flera ställen. 

Steg nio enligt Polit & Beck (2017) innebär sammanställning och summering av resultatet som 
framkommit via insamlad data. För att presentera resultatet på ett enkelt och överskådligt sätt 
samt underlätta kategorisering av resultatet skapades en matris (Bilaga 1). Under varje rubrik 
presenterades en kort sammanfattning från de studier som innehöll data som passade in under 
viss kategori.  

Forskningsetiska ställningstaganden 
I denna litteraturstudie har författarna strävat efter att tillgodose etiska ställningstaganden 
genom att inte förvanska data eller plagiera. Referenserna har försökt att hänvisas på ett så 
korrekt sätt som möjligt för att säkerställa att ursprungsförfattaren får äran för sitt arbete.  
För att få en trovärdig översättning från engelska till svenska har båda författarna granskat 
artiklarna och bekräftat att deras tolkning stämt överens. Dessutom brukades lexikon för att 
säkerställa att rätt översättning genomfördes.  

Som Polit & Beck (2017) föreslår har författarna i den utsträckning det har vart möjligt försökt 
att vidta ett objektivt synsätt. Detta har vidtagits genom att alla artiklar och sökresultat har 
redovisats samt att författarnas egna åsikter har åsidosatts i både urval och resultat.   
För att granskning skulle ske på ett rättvist sätt användes evidensbaserade granskningsmallar 
till samtliga artiklar. Särskild hänsyn har tagits till artiklarna gällande att dessa skall ha ett 
godkännande från en etisk kommitté, eller redovisa deltagarnas godkännande till att delta i 
studien skriftligt eller muntligt.  Vid fastställning av etiskt ohållbara artiklar förekom 
exkludering.  
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Resultat 
Litteraturstudiens resultat grundar sig i 11 framtagna artiklar som ansågs svara på syftet. 
Artiklarna består av tio stycken med kvantitativ metod, samt en mixad artikel innehållande både 
en kvalitativ och en kvantitativ metod (Bilaga 1).  

Efter analys och bearbetning utkristalliserades fem kategorier som karaktäriserar de faktorer 
som har visats påverka sjuksköterskestudenters förhållningssätt mot äldre patienter i vården 
(Figur 2). 

 
Figur 2. Fem olika faktorer som påverkar sjuksköterskestudenters förhållningssätt mot äldre 
patienter i vården. 
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Utbildning  

Geriatrisk kunskap  

Utbildning spelar en viktig roll gällande förhållningssättet mot äldre genom att motbevisa myter 
om att geriatrisk vård är tråkigt, långsamt och okomplicerat. Dessutom kan den bidra genom att 
ge studenter en bättre förståelse för att geriatrisk vård ibland kräver avancerade 
omvårdnadsåtgärder och innefattar mer än bara basal omvårdnad (King et. al 2013; Koehler et. 
al 2016; Lee 2015). Positiva förhållningsätt mot äldre stärks när sjuksköterskestudenter 
genomgått en geriatrisk kurs som förbättrat deras teoretiska kunskaper inom geriatrik och 
därmed bidragit till att de känt sig mer kompetenta att kunna utföra en säker vård till äldre enligt 
Lee (2015). 

Zisberg et. al (2015) redovisade skillnader i kunskapsnivå mellan olika etniciteter i Israel. Den 
arabiska gruppen av sjuksköterskestudenter som har studerats uppvisade lägre kunskapsnivå 
och mindre positiva förhållningsätt mot äldre, men högre intentioner att arbeta med äldre i 
framtiden. Den judiska gruppen i samma studie uppvisade å andra sidan högre kunskapsnivåer 
och mer positiva förhållningssätt mot äldre, men samtidigt lägre intentioner att arbeta med äldre 
i framtiden.  

Kydd (2014) redovisade att skotska sjuksköterskestudenter, i större utsträckning än 
amerikanska och svenska, tycker att geriatrisk omvårdnad behöver ta större plats i kursplanen 
i sjuksköterskeutbildningen för att stärka kunskaper och därmed förhållningssättet mot 
geriatrisk vård. Även Gibbs och Kulig (2017) visar vikten av att det ställs krav på kursplanens 
innehåll av geriatrisk kunskap. 

Ratnayake et. al (2016) menar istället att kunskap inte verkar ha en avgörande påverkan på 
sjuksköterskestudenters förhållningssätt mot äldre då de inte fann några signifikanta skillnader 
beroende på hur långt studenterna hade kommit i sin utbildning. 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Carlsson och Idvall (2015) belyser vikten av att sjuksköterskeutbildningen samarbetar med 
olika partners för att stärka dess praktikplatser så att de kan erbjuda en varierande och 
utvecklande läromiljö som främjar positiva förhållningssätt bland sjuksköterskestudenter.  

Bättre praktikplatser med kompetent och inspirerande personal stärker studenters positiva 
förhållningssätt mot äldre i vården (Carlsson & Idvall 2015; Gibbs & Kulig 2017; Chi et. al 
2016). Kydd (2014) visar också att efter genomgången praktik uppvisar sjuksköterskestudenter 
generellt mer positiva förhållningssätt till att arbeta med äldre. Även Ratnayake (2016) menar 
att sjuksköterskestudenters vilja att arbeta med äldre förstärks med ökad erfarenhet, vilket 
studenterna erhåller under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Enligt King et. al (2013) verkade studenters förhållningssätt bara ändras när deras praktikplatser 
inte levde upp till deras förväntningar eller överraskade dem på ett positivt sätt.  

Samhällsstruktur 
Kollektivistiska kulturer såsom Kina har enligt Xiao et. al (2013) ett positivt inflytande på 
människors förhållningssätt mot äldre. Detta tros avspeglas i sjuksköterskestudenters 
förhållningssätt. En förklaring till detta verkar kunna vara att människor som vuxit upp i dessa 
kulturer har mer möjligheter att umgås med äldre och därigenom utveckla en närmare relation 
till dem vilket kan främja deras vilja att arbeta med äldre.  De australienska 
sjuksköterskestudenterna i samma studie uppvisar istället osäkerhet gällande att arbeta med 
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äldre människor vilket Xiao et. al (2013) förklarar kan ha sin grund i brist på socialisering med 
äldre människor utifrån deras individualistiska samhällsstruktur.  

Chi et. al (2015) och Ratnayake et. al (2016) redovisar att andra asiatiska sjuksköterskestudenter 
uppvisar relativt positiva förhållningssätt mot äldre. De familjeförhållanden som råder i Taiwan 
och Sri Lanka där det är vanligt att mor och farföräldrar tar hand om barnen under uppväxten 
tros stärka positiva förhållningssätt gentemot äldre. Detta visas i studier genom att de studenter 
som blev omhändertagna på detta sätt uppvisade mer positiva förhållningssätt än de som inte 
hade levt med sina mor eller farföräldrar (Chi et. al 2015; Ratnayake et. al 2016). 

Runkawatt et. al (2013) redovisar å andra sidan att trots att thailändska sjuksköterskestudenter 
i större utsträckning levde med äldre runtomkring sig i sin hemmiljö än svenska, fanns inga 
signifikanta skillnader i sjuksköterskestudenternas förhållningssätt mot att arbeta med äldre. De 
svenska sjuksköterskestudenterna i studien uppvisade dock ett något mer positivt 
förhållningssätt. 

Att sjuksköterskestudenter inte bara umgås med sjuka äldre under sin praktikperiod utan även 
spenderar tid med friska äldre genom olika aktiviteter verkar enligt Koehler et. al (2016) studie 
öka det positiva förhållningssättet mot äldre. Likaså frivilligt volontärarbete menar Chi et. al 
(2015) ha en betydande påverkan på viljan att arbeta med äldre.  

Skillnader mellan äldre och yngre sjuksköterskestudenter  
Runkawatt et. al (2013) menar att högre ålder verkar ha en betydande roll på förhållningssättet 
mot äldre patienter. Detta fastställs genom att de svenska sjuksköterskestudenterna som deltog 
var äldre och uppvisade mer positiva förhållningssätt än de thailändska. Xiao et. al (2013) visar 
på skillnader mellan olika länder. Kinesiska studenter under 20 år uppvisade en mer positiv 
inställning till att arbeta med äldre än australienska sjuksköterskestudenter i samma ålder. Kydd 
(2014) beskriver också nationella skillnader mellan samma åldrar där skotska 
sjuksköterskestudenter uppvisade mer positiva förhållningssätt än svenska och amerikanska. 
Även Zisberg et. al (2015) jämförde olika etniciteteter och resultatet visade att bland judiska 
sjuksköterskestudenter verkade ålder påverka deras förhållningssätt mot äldre patienter då de 
äldre studenterna uppvisade mer positiva förhållningssätt än de yngre. Hos de arabiska 
studenterna i samma studie verkade ålder däremot inte ha en påverkan på deras förhållningssätt. 
I Carlsson och Idvall (2015) studie delades sjuksköterskestudenter upp i två grupper, den yngre 
gruppen var i åldrarna 18-23 och den äldre gruppen 24-50.  Inga tydliga skillnader framkom 
mellan de olika grupperna gällande förhållningssätt till att arbeta med äldre.  

Genus   
Runkawatt (2013) beskriver att det i Thailand finns en tradition där kvinnor är avsedda att ta 
hand om de äldre i hemmet. Detta menar Runkawatt kan ha bidragit till skapandet av negativa 
förhållningssätt mot äldre, vilket skulle kunna avspeglas i thailändska sjuksköterskestudenter 
förhållningssätt i vård av äldre. Bland de svenska sjuksköterskestudenterna sågs inte ett lika 
uttalat negativt förhållningssätt till äldre hos de kvinnliga sjuksköterskestudenterna. Något som 
enligt Runkawatt (2013) skulle kunna bero på att svenska kvinnliga sjuksköterskestudenter inte 
ser omhändertagandet av äldre i hemmet som en kvinnlig plikt.  

Carlsson och Idvall (2015) visar i sin svenska studie att det inte verkar finnas någon skillnad 
mellan könen gällande förhållningssätt. Lee (2015) diskuterar å andra sidan att manliga 
sjuksköterskestudenter verkar ha ett mer komplicerat förhållningssätt mot äldre än kvinnliga 
deltagare och att detta kan ha bidragit till mer negativa resultat.                                                                                                                             
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Karriärmöjligheter  
Kydd (2014) visar att förhållningssättet från deltagarna i studien påverkas av vilka framtida 
karriärmöjligheter som erbjuds, samt vilka resurser som existerar såsom personaltillgång och 
liknande. De amerikanska studenterna i studien betonar också att dålig lön gör geriatrisk vård 
mer oattraktivt. Dessutom framkommer att andra yrkesspecialiteter såsom akutsjukvård 
nedvärderar den medicinska kompetensen hos de som väljer sin karriär inom geriatrik vilket 
också kan påverka förhållningssätten (Kydd 2014). 

Koehler (2016) menar att många av de förbättrade förhållningssätt som framkommit efter en 
genomgången geriatrisk kurs under sjuksköterskeutbildningen, hänger ihop med vetskapen om 
vilka karriärmöjligheter som erbjuds inom geriatrisk vård. King et. al (2013) rapporterade att 
sjuksköterskestudenter kände sig oförberedda att arbeta inom geriatrisk vård direkt efter 
examen då det fanns en föreställning om högre krav på att ta en ledarroll i jämförelse med att 
arbeta som sjuksköterska på en somatisk avdelning inom slutenvården. Studenterna uppgav att 
de inte kände sig redo för att ta på sig det ansvar som ställdes inom geriatrisk vård som 
nyutexaminerade sjuksköterskor (King et. al 2013). 

Xiao et. al (2013) jämförde australienska och kinesiska sjuksköterskestudenter. De kinesiska 
studenterna verkade överlag mer benägna att vilja arbeta med äldre. De australienska 
studenterna nämner brist på tidigare erfarenhet som en bidragande faktor till att de inte känner 
sig bekväma med att arbeta med äldre och därför inte fann detta intressant som en framtida 
karriärväg. Dock hade de australienska studenterna större benägenhet än de kinesiska att välja 
att arbeta med geriatrisk vård i framtiden. 
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Diskussion 
Syftet var att belysa de faktorer som påverkar sjuksköterskestudenters förhållningssätt mot 
äldre patienter i vården. Resultatet visade att utbildning sågs ha stor påverkan genom att delge 
studenter geriatrisk kunskap samt verksamhetsförlagd utbildning inom geriatriken. Även 
samhällsstruktur, ålder, genus och karriärmöjligheter visade sig ha en påverkan. 

Resultatdiskussion 
En teori som är återkommande i litteraturstudiens resultat är att utbildning ses som ett verktyg 
för att förebygga fördomar. Även Baumbusch et. al (2013) fastställer att studenters 
förhållningssätt till äldre förbättrades efter genomgången geriatrisk kurs. Andersson (2008) 
förklarar begreppet ”ålderism” som ett fokus på äldre människor och de olika fördomar och 
stereotyper som utgår från vilken ålder en människa har, vilka kan leda till diskriminering. Att 
låg status för geriatrisk vård i själva verket handlar om fördomar mot äldre är en teori som 
skulle kunna förklara mycket. Författarna till denna litteraturstudie har fått bredare förståelse 
för att utbildning och kunskap skulle kunna förändra negativa förhållningssätt genom att 
förmedla vad det egentligen innebär att vara äldre samt att arbeta inom den geriatriska vården. 
Som med allt annat blir människor olika mycket påverkade av intryck och kunskap utifrån. 
Detta kan tänkas vara förklaringen till att studierna visar på skilda resultat av utbildningens 
påverkan.  

I resultatet redovisas att handledares förhållningssätt påverkar studenterna och pekar på hur 
viktigt det är att de förmedlar ett positivt förhållningssätt. Även Duggan et. al (2013) samt Myall 
et.al (2007) påvisar handledares viktiga roll samt att de kan ses som förebilder av studenterna. 
Diskussion kan föras kring att positivitet sprider positivitet, men än mer att negativitet smittar 
till mer negativitet skulle kunna överföras till sjuksköterskestudenters förhållningssätt mot 
äldre. Kanske kan handledares och deras förhållningsätt vara helt avgörande för 
sjuksköterskestudenternas framtida val inom den geriatriska vården. 

Under kategorin samhällskultur redovisas studier som påvisar att samhällsuppbyggnad och 
traditioner som råder i länder kan ses påverka sjuksköterskestudenternas förhållningsätt. Dunne 
(2011), Hobden och Wyn Jones (2011) förklarar hur det kollektivistiska synsättet bygger på ett 
samhälle där alla delar lika och där gemenskap och att alla umgås och hjälper varandra är av 
stor vikt. I ett individualistiskt samhälle är individen istället för kollektivet i fokus, vilket 
innebär att individen är självbestämmande och inte i beroendeställning av andra. Diskussion 
kan föras huruvida kollektivistiska kulturer generellt verkar uppvisa bättre förhållningssätt mot 
äldre än individualistiska kulturer enligt vissa studier. I resultatet redovisas att studenter som 
växt upp med äldre i hemmet uppvisar både positivt och negativt förhållningssätt mot äldre.  

Muennig et. al (2017) skildrar levnadsförhållanden i olika kulturer och nämner att i det fattigare 
delarna av världen kan det vara till fördel att bo flera generationer under samma tak på grund 
av att de leder till ökad ekonomisk trygghet. Men studien bekräftar att det även finns fördelar 
att bo med äldre familjemedlemmar även i ekonomiskt stabila kulturer då denna boende typ ger 
ett ökat socialt liv. Studien tar upp en rad fördelar med att bo med äldre men redovisar också 
att det kan vara stressande och trångt att leva flera vuxna tillsammans (Muennig et. al 2017). 
Diskussion kan föras angående om förhållningssättet studenterna uppvisar beror på vilken 
upplevelse de har av sin äldre mor- och farförälder och inte bara på att de har funnits med i 
uppväxten. Exempelvis om någon växt upp med sina mor- och farföräldrar men har negativa 
upplevelser så kommer förhållningssätten troligtvis påverkads på ett negativt sätt eller tvärtom 
vid positiva upplevelser. Författarna till denna litteraturstudie antar därför att den tidigare 
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erfarenheten man har av äldre i själva verket handlar om vilken typ av erfarenhet man har av 
äldre sen tidigare.  

Sjuksköterskestudenternas ålder visade sig ha en stor påverkan på förhållningsättet mot äldre 
enligt ett flertal studier i resultatet. Tidigare forskning visar på liknande resultat, Engström och 
Fagerberg (2011) redovisar att en ung ålder kan ses ha en negativ påverkan på 
sjuksköterskestudenters förhållningssätt mot äldre. Det är dock intressant att ta upp att det i 
litteraturstudiens resultat även finns studier som uppvisar det motsatta, att de yngre studenterna 
uppvisar mer positiva förhållningssätt än äldre. Kanske kan det vara så att de yngre studenterna 
i denna studie inte hunnit skaffa sig några fördomar eller förbestämda åsikter angående äldre 
och geriatrisk vård och därför är mer positiva än de som har sett hur det är i verkligheten. Om 
så är fallet skulle man kunna tänka sig att de som hade erfarenhet från den geriatriska vården 
kanske hade fått med sig dåliga erfarenheter och därför var mer negativt inställda. 

Resultatet visar på skillnader mellan könen och att genusperspektivet ses ha en påverkan på 
förhållningssätten beroende på vart i världen studien är gjord. Detta stärks i resultatet där det 
framkommer att kvinnor i Thailand har en mer negativ inställning till att arbeta med äldre 
jämfört med svenska kvinnliga sjuksköterskestudenter. 

Slevin (1991) beskriver att kvinnor enligt vissa könsnormer anses bära den vårdande rollen i 
hemmet och denna belastning kan resultera i mer negativa förhållningssätt hos kvinnliga 
sjuksköterskestudenter. 

Inom akutsjukvård och intensivsjukvård är andelen manliga sjuksköterskor högre än inom 
geriatriken. Majoriteten av de manliga sjuksköterskestudenterna har sökt sig till utbildningen 
med intentioner att arbeta inom ambulanssjukvård i framtiden (Strömberg & Eriksson 2006; 
Sjölander 2005) De stereotyper som finns om att de flesta män vill arbeta inom akutsjukvård 
och inte inom geriatrik verkar där av kunna stödjas i forskningen. Att det fortfarande år 2018 
finns skillnader i förhållningssätten beroende på om du är man eller kvinna och dessutom vart 
i världen du lever är där av intressant att fördjupa sig i. 

Karriärmöjligheter inom geriatrisk vård verkar enligt resultatet spela en betydande roll gällande 
förhållningssätt mot äldre. I nuläget finns många förutfattade meningar angående dåliga 
utvecklingsmöjligheter inom den geriatriska vården samt stora personalbrister och dålig lön. 
Geriatrisk vård ses också generellt ha en dålig status hos andra professioner inom sjukvården 
så som akutsjukvård. Stevens et al. (2013) nämner liknade förhållningsätt och inställning till att 
välja en karriär inom psykiatrin. Psykiatrin benämns precis som geriatrisk vård som en 
yrkeskategori med låg status och som ofta väljs bort till fördel för andra karriärmöjligheter inom 
exempelvis akutsjukvård eller medicin. Kallin (2018) och Ribeiro (2018) lyfter att detta är en 
fråga som är aktuell inte minst inom svensk politik där medier rapporterar om vilken kris 
vårdsektorn befinner sig i, och att detta tros bli den största frågan inför kommande val 2018. 
Författarna anser att vidare diskussion bör föras gällande hur man ska höja statusen på dessa 
karriärsval och locka till dessa specialistutbildningar. Med den växande befolkningen som näst 
intill alla lästa artiklar lyfter som ett problem för framtiden är detta en stor fråga och utmaning 
inte bara i Sverige utan i hela världen. 
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Metoddiskussion 
Det kan diskuteras angående om eventuell förförståelse fanns för ämnet ”de faktorer som 
påverkar sjuksköterskestudenters förhållningsätt mot äldre”. Forsberg och Wengström (2015) 
nämner att förförståelsen är bra att ta hänsyn till, samt att det är viktigt att vara medveten om 
att förförståelse kan påverka resultatet när ett forskningsarbete ska ta form. Med detta i åtanke 
har författarna till denna litteraturstudie försökt att ta hänsyn till att förförståelse finns och i 
största möjliga mån försökt undvika påverkan av eventuella fördomar.  

Begreppet "förhållningsätt" valdes istället för "attityder" för att försöka få fram en mer neutral 
vinkel om sjuksköterskestudenternas förhållningsätt, då attityder ansågs ha en mer negativ 
klang (Nationalencyklopedin 2009). 

Det har under litteraturstudiens gång inte varit helt självklart att passa in studiernas resultat till 
en enskild kategori, då ett flertal av kategorierna påminde om varandra och där av var svåra att 
separera. Under analysen har författarna försökt att utkristallisera kärnan ur studiernas resultat 
för att därefter bygga upp detta till kategorier. Detta har inte varit en enkel process men tillslut 
valdes fem kategorier ut då de ansågs komplettera resultatdelen samt kunde presentera det som 
ansågs mest relevant utifrån studierna och svarade på denna litteraturstudies syfte. 

Initialt var syftet med denna litteraturstudie att avgränsa sig geografiskt till de nordiska länderna 
för att kunna jämföra studier från länder med liknande kulturer. Detta omvärderades då det 
upptäcktes att det fanns otillräcklig forskning inom detta geografiska område, dessutom ansågs 
det av författarna mer generaliserbart att inte begränsa studien utan att applicera forskning från 
hela världen för att på så sätt öka möjligheten till ett bredare och mer mångkulturellt perspektiv. 
Många av de artiklar som funnits jämförde dessutom redan sjuksköterskestudenter från två olika 
kulturer vilket ytterligare styrkte valet att inkludera studier från olika länder och kulturer. Detta 
ställningstagande resulterade i att det inkluderades artiklar från alla världsdelar förutom Afrika 
och Sydamerika där artiklar inte påträffades i sökningen vilket skulle kunna ses som en bias. 
De länder som man fann artiklar från var Australien (n= 1), USA (n= 3), Taiwan (n=1), Sverige 
(n= 2), Israel (n= 1), Sri Lanka (n=1), Kanada (n=1), Skottland (n=1). 

Vid uppstarten av databassökningen användes ett större antal sökord, bland annat ”ageism”. 
Efter utvärdering av de artiklar som framkom ansågs dessa sökord ge en osammanhängande 
struktur och inte helt svara på syftet. Dessutom ansågs ageism ha en negativ synvinkel och 
därmed bara generera artiklar med negativa synsätt. Därför omvärderades sökorden och flera 
sökord exkluderades.  

Vid utvärderingen av valda sökord till uppsatsen framkom att de tre utvalda sökmotorerna 
Cinahl, PsycINFO och PubMed inte hade helt likvärdiga sökord. Synonymer har istället använts 
och där av är inte sökorden identiska men likvärdiga med likartad betydelse. Dessutom har ett 
antal sökord lagts in som fritext för att passa in i sökmotorn och få ett jämlikt resultat. Sökorden 
som slutligen valdes ut är anpassade efter uppsatsens syfte och har noggrant valts ut för att finna 
relevanta artiklar.   

De tre databaser som har används i denna litteraturstudie valdes för att generera ett så brett 
resultat som möjligt då Cinahl inriktar sig mer på omvårdnad, PsycINFO på känslor och 
PubMed på medicinsk vård samt omvårdnad. Dessa sökmotorer valdes ut för att få en bredd på 
sökningen och för att författarna ville ha artiklar med olika infallsvinklar.  Slutresultatet 
innehöll mestadels artiklar från Cinahl och enstaka från PubMed. Inga artiklar från PsycINFO 
gick vidare i urvalsprocessen. Då syftet är att undersöka förhållningssätt kan det diskuteras 
angående att PsycINFO borde vara en databas som främst skulle generera relevanta artiklar till 
detta syfte. Detta är dock bara spekulationer och de artiklar som funnits, främst från Cinahl har 



Johanna Backahöjd  
Mathilda Vesström   

20 
 

matchat syftet på ett kompletterande sätt och därför tros inte bortfallet från PsycINFO ha haft 
en stor negativ påverkan.  

Några av de utvalda studierna som har använts i denna uppsats behölls trots att dessa inte enbart 
fokuserade på sjuksköterskestudenter utan även undersökte färdiga sjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskor. Ur deras resultat plockades det som var relevant mot denna studies 
syfte ut och där av har man ändå valt att inkludera dessa artiklar. Sökningen genererade 
mestadels i kvantitativa artiklar. Det fanns en tanke om att uppsatsen skulle kompletteras av 
fler kvalitativa artiklar. En manuell sökning genomfördes där av för att få fram fler kvalitativa 
artiklar med en träff, denna exkluderades tyvärr i urvalsprocessen på grund av låg kvalité. 

Gällande urvalsprocessen och datainsamlingen kunde sökningen utvidgats ytterligare med fler 
sekundärsökningar för att finna mer material. En anledning till att detta inte gjordes var att det 
av författarna ansågs viktigare att prioritera och fokusera på den forskning man redan funnit. 

Sökningen hade även kunnat utökas till att undersöka studier sen tio år tillbaka, om så hade 
gjorts hade det däremot vart viktigt att vara än mer kritisk mot forskningen för att säkerställa 
att den fortfarande var aktuell, då samhällsförändringar kan ske hastigt. Dessutom ansågs det 
sökresultat som framkom med fem års tidsram vara tillräckligt för att kunna göra en 
genomgående litteraturstudie som höll hög kvalitet. 

Detta arbete skrevs av två författare vilket kan ses ur olika perspektiv. Styrkan i att vara två 
stycken är att möjlighet fanns att kunna diskutera eventuella frågetecken sinsemellan och 
därmed utveckla ny förståelse för problem. Dessutom granskades allt ur två olika perspektiv 
vilket ger en större bredd och ett mer trovärdigt resultat. 

Det bör också tas i beaktning att studier kan bli riktade och att eventuella positiva 
förhållningssätt som uppvisats har betonats och lyfts fram mer i studier då författarna själva 
tillhör en viss kultur. Detta behöver inte vara medvetet utan kan vara en bias orsakad av 
mänsklig faktor. Exempelvis att författarna i studierna är uppvuxna i länder med dessa 
värderingar och där av omedvetet väljer att rikta sina studier åt de kulturella synsätt som råder 
i deras hemland. Andra svagheter i denna uppsats skulle kunna vara att översättning från 
engelska till svenska kan ge svårigheter i att få fram helt korrekt innebörd av begreppets. För 
att i största mån undvika detta har lexikon använts. 

Klinisk betydelse 
Denna studie kan bidra till den kliniska verksamheten genom att uppnå en bredare förståelse 
för vilka redskap som kan användas för att förbättra sjuksköterskestudenters förhållningssätt 
mot äldre samt vad som får nyutexaminerade sjuksköterskor att välja bort geriatrisk vård. Med 
ökad förståelse för eventuella kulturella skillnader kan olika kulturer lära av varandra och 
anamma de positiva traditioner som stärker studenters positiva förhållningssätt mot äldre. 

Förslag till fortsatt forskning 
Att undersöka eventuella skillnader mellan unga sjuksköterskestudenter som börjat läsa direkt 
efter gymnasiet och de äldre med erfarenhet inom geriatrisk vård skulle vara av intresse att 
studera vidare för att ytterligare lyfta sjuksköterskestudenters förhållningssätt och vad som 
påverkar dessa. Likaså en tvärsnittsstudie där ett i-land som Sverige undersöks för att närmare 
studera deras förhållningsätt. Fortsättningsvis hade forskning angående hur dessa 
sjuksköterskestudenter påverkats av att leva med mor- och farföräldrar även i västvärlden varit 
intressant att undersöka då resultatet från studierna som använts i denna uppsats mestadels är 
skrivna ur ett asiatiskt perspektiv och därför har tagit hänsyn till asiatiska 
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sjuksköterskestudenters levnadsvanor. Slutligen hade en longitudinell undersökning för att se 
eventuell utveckling av de presenterade faktorerna och om dessa förändras under tid hade varit 
av intresse.  

Slutsats 
Resultatet av denna uppsats tyder på att många faktorer kan påverka sjuksköterskestudenters 
förhållningsätt mot äldre. Handledares roll under verksamhetsförlagd utbildning, ökad 
geriatrisk kunskap, samt vetskap om möjlighet till karriärsutveckling inom geriatriken är 
faktorer som ses påverka. Även kulturella skillnader och den samhällsuppbyggnad 
sjuksköterskestudenterna växt upp med har setts ha en betydelse för deras förhållningsätt emot 
äldre, likaså studenters ålder och kön. I den framtida vården kommer äldre utgöra en 
dominerande del av vården och positiva förhållningssätt och en ökad vilja att arbeta inom 
geriatrik är därför avgörande för att kunna möta framtida behov. 
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2015/Sverige Syftet med denna studie 
var att jämföra upplevelser 
av praktik under 
utbildningen inom 
geriatrisk vård bland 
sjuksköterskestudenter. 
Samt att utvärdera 
skillnader i ålder, kön och 
tidigare arbetserfarenhet. 

Kvantitativ metod 
innehållande en 
tvärsnittsdesign med 
enkätundersökning. 
 
Urval: Bekvämlighetsurval. 
 
Deltagare: 183 
sjuksköterskestudenter. 
 
Bortfall: 158 
sjuksköterskestudenter. 
 
 

Resultatet visar att ålder, kön och tidigare 
arbetserfarenhet inte kunde ses ha något 
större inflytande på sjuksköterskestudenters 
vilja att arbeta med geriatrisk vård. 
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Kvantitativ metod 
innehållande en 
tvärsnittsdesign med 
enkätundersökning. 
 
Urval: Strategiskt urval. 
 
Deltagare: 612 
sjuksköterskestudenter. 
 
Bortfall: 263 
sjuksköterskestudenter. 
 
 
 
 

Resultatet beskriver att antalet äldre 
människor ökar globalt och därför 
kommer efterfrågan på kompetens inom 
geriatrisk vård att höjas. Lärare inom 
sjuksköterskeutbildningen behöver därför 
ta ansvar för att stärka studenters positiva 
förhållningssätt mot att arbeta med äldre 
människor samt öka intresset. 
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sjuksköterskestudenter och 
sex stycken handledare. 
 
Bortfall: 175 
sjuksköterskestudenter och 
fjorton stycken handledare. 
 
 

Resultatet visar att handledare under 
praktiken inom sjuksköterskeutbildningen 
spelar en nyckelroll genom att verka som 
förebilder och på det sättet påverka 
studenters förhållningssätt. Om 
handledare uppvisar ett positivt 
förhållningssätt är det stor chans att 
sjuksköterskestudenterna anammar detta.  
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litteraturstudie. 
 
Urval: Bekvämlighetsurval. 
 
Deltagare: 80 
sjuksköterskestudenter. 
 
Bortfall: Sju 
sjuksköterskestudenter. 
 
 

Resultatet av denna studie föreslår att 
sjuksköterskeutbildningen kommer kunna 
spela en stor roll och påverka viljan hos 
studenter att arbeta med äldre. Resultatet 
visar också att geriatriska kurser och praktik 
inom geriatrisk vård stärker positiva 
förhållningssätt och vilja att fortsätta arbeta 
med äldre. 
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Urval: Bekvämlighetsurval. 
 
Deltagare: 430 
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geriatrisk vård i 
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Kvantitativ metod 
innehållande en 
enkätundersökning. 
 
Urval: Bekvämlighetsurval. 
 
Deltagare: 703 
sjuksköterskestudenter. 
 
Bortfall: 29 
sjuksköterskestudenter. 
 
 

Sjuksköterskeutbildningens innehåll och 
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Kvantitativ metod med en 
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Urval: Bekvämlighetsurval. 
 
Deltagare: 308 
sjuksköterskestudenter. 
 
Bortfall: 80 
sjuksköterskestudenter. 
 
 

Resultatet visar inga signifikanta skillnader 
mellan olika asiatiska och vita 
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negativa förhållningssätt gentemot äldre. 
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förklara olika förhållningssätt. 
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Författare Årtal/Land Syfte Metod Huvudresultat 

Rathnayke, S. 
Athukorala, 
Y. & Siop, S. 
  
  

2016/ Sri Lanka Syftet med denna studie 
var att undersöka 
sjuksköterskestudenters 
förhållningssätt mot äldre 
människor samt 
studenternas vilja att arbeta 
med geriatrisk vård i Sri 
Lanka. Dessutom ville man 
undersöka om de finns 
faktorer som exempelvis 
kön, etnicitet som påverkar 
resultatet.  

Kvantitativ metod med en 
tvärsnittsdesign med 
enkätundersökning. 
 
Urval: Bekvämligheturval. 
 
Deltagare: 133 
sjuksköterskestudenter. 
 
Bortfall: 30 
sjuksköterskestudenter. 
 
 

Resultatet visade att intresset av att arbeta 
med äldre bland sjuksköterskestudenter i Sri 
lanka verkade påverkas av om studenterna 
levde med äldre i sin närhet, vilket stärkte 
deras positiva förhållningssätt. 
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Författare Årtal/Land Syfte Metod Huvudresultat 

Runkawatt, 
V., 
Gustavsson, 
C, & 
Engström, G. 
  
 

2013/Sverige Att jämföra svenska och 
thailändska 
sjuksköterskestudenters 
förhållningssätt mot äldre 
människor. 

Kvantitativ metod 
innehållande en 
enkätundersökning. 
 
Urval: Bekvämlighetsurval. 
 
Deltagare: 299 svenska och 
241 thailändska. 
 
Bortfall: 42 svenska och 2 
thailändska. 
 
 

Trots olika kulturella bakgrunder var 
förhållningssätten mellan Thailändska och 
svenska sjuksköterskestudenter generellt 
likvärdiga, men de svenska studenterna 
tenderade till att ha en något mer positiv 
inställning till att arbeta med äldre 
människor.  
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Författare Årtal/Land Syfte Metod Huvudresultat 

Xiao, L. Shen, 
J. & 
Paterson, J. 
  
 

2013/Australien Syftet var att jämföra 
Australienska och 
Kinesiska 
sjuksköterskestudenters 
förhållningssätt och vilja 
att arbeta inom geriatrisk 
vård samt vilka faktorer 
som påverkar dessa 
intentioner. 

Kvantitativ metod med en 
tvärsnittsdesign med 
enkätundersökning. 
 
Urval: Strategiskt urval. 
 
Deltagare: 262 australienska 
sjuksköterskestudenter och 204 
kinesiska 
sjuksköterskestudenter. 
 
Bortfall: 68 australienska 
sjuksköterskestudenter och 90 
kinesiska 
sjuksköterskestudenter. 
 
 

Resultatet visade att australienska 
sjuksköterskestudenter uppvisat en mer 
negativ inställning att arbeta med äldre än 
kinesiska. Studien visade också att många 
olika faktorer verkade spela in på resultatet. 
Erfarenheten av att arbeta/umgås med äldre 
verkade vara en av dessa. 
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Författare Årtal/Land Syfte Metod Huvudresultat 

Zisberg, A. 
Topaz, M. & 
Band- 
Wintershtein, 
T. 

2015/ USA Syftet med denna studie 
var att undersöka vilken 
effekt 
sjuksköterskeutbildningen 
har på 
sjuksköterskestudenters 
kunskaper, förhållningssätt 
och avsikter att arbeta med 
äldre i ett mångkulturellt 
israeliskt samhälle.  

Kvantitativ metod med en 
tvärsnittsstudie innehållande 
enkätundersökningar. 
 
Urval: Bekvämlighetsurval. 
 
Deltagare: 224 
sjuksköterskestudenter. 
 
Bortfall: 34 
sjuksköterskestudenter.  
 
 

Resultatet visade att äldre 
sjuksköterskestudenter hade mer negativa 
förhållningssätt mot att arbeta med äldre. 
Dessutom verkade etnicitet spela en 
betydande roll gällande förhållningssätt och 
framtida intentioner att arbeta med äldre. 


