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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Ålderdomen som fenomen är i samhället förenad med myter kring hur den äldre personen 

bör vara och bete sig. Ålderistiska attityder förekommer inom vård och omsorg vilket 

påverkar kvalitén på den omvårdnad som ges till äldre. 

 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva hur ålderism påverkar omhändertagandet av personer över 65 år 

inom vård och omsorg. 

 

 

Metod  
 

Arbetet utfördes i form av en allmän litteraturöversikt. Totalt inkluderades 13 artiklar i 

resultatet. Samtliga var publicerade mellan år 2007 och 2016. Kvalitativa, kvantitativa, 

mixade samt retrospektiva artiklar analyserades och sammanställdes i en matris. Utifrån 

matrisen bearbetades artiklarnas resultat till ett för litteraturöversikten övergripande 

resultat. 

 

 

Resultat 
 

Resultatet redovisades i form av tre huvudteman: vårdpersonal och studenters syn på äldre 

personer, att främja positiva tankar kring åldrandet samt omvårdnadsmiljön understödjer 

ålderism och upplevd diskriminering. Det övergripande resultatet tyder på att främjande av 

positiva attityder i kombination med ökad geriatrisk kunskap hos vårdpersonal kan bidra 

till att minska diskrimineringen av personer över 65 år. 

 

 

Slutsats 
 

En ökande andel patienter över 65 år inom vård och omsorg innebär att det blir viktigt att 

förmedla kunskap till vårdpersonalen om hur de i sitt arbete kan skapa förutsättningar för 

att ge god omvårdnad till den äldre generationen. En minskning av diskrimineringen skulle 

på längre sikt kunna öka äldre personers trygghet och välbefinnande när de befinner sig 

inom vård och omsorg. 

 

 

Nyckelord: Ageism, Geriatrik, Personcentrerad omvårdnad, Ålderism 
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1 

 

INLEDNING  

Andelen personer över 65 år i Sverige ökar och antalet förväntas stiga ytterligare i 

framtiden (Kydd, Touhy, Newman, Fagerberg & Engstrom, 2014). Äldre människor utgör 

en stor patientgrupp inom vård och omsorg, vilka ställer krav på ett professionellt och 

värdigt bemötande från sjukvårdspersonal (Deasey, Kable & Jeong, 2014). Vetenskapliga 

studier har konstaterat att somliga sjuksköterskeutbildningar, globalt, brister i att lära ut 

tillräcklig kunskap inom gerontologi och att mer praktisk erfarenhet av äldre patienter 

skulle kunna gagna studenterna i deras framtida yrkesroller (Deasey et al., 2014). 

Yrkesverksamma sjuksköterskor som tillfrågats inom forskningsstudier uppger ofta en 

negativ inställning till att arbeta med äldre, samtidigt som att arbeta med äldre generellt har 

låg status. Dessa två faktorer kan öka förekomsten av ålderism inom omvårdnad samt 

försvåra rekryteringen av utbildad vårdpersonal till avdelningar med en stor andel äldre 

patienter (Kydd et al., 2014).  
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BAKGRUND 

Åldrandet 

Ålder kan beskrivas utifrån många perspektiv. Vanligtvis talas det om den kronologiska 

åldern där antalet levda år från födseln definierar hur gammal en person är. Ålder kan även 

beskrivas utifrån en social och psykologisk ålder. Den biologiska åldern, det vill säga den 

ålder individen har uppnått gällande sin funktionsförmåga i förhållande till den möjliga 

livslängden, är ytterligare ett mått på hur gammal en individ är (Ernsth Bravell, 2013). 

 

Erik H. Eriksons utvecklingsteori beskriver människans liv utifrån åtta olika psykologiska 

utvecklingsstadier: spädbarn, småbarn, lekåldern, skolåldern, tonåren, tidiga vuxenåren, 

vuxenåren och ålderdomen. Det nionde utvecklingsstadiet sker när individen har uppnått 

en mycket hög ålder. Denna etapp beskrivs av Erikson som en summering av alla tidigare 

stadier, en slags återblick kring vad respektive fas i livet har gjort för individens 

utveckling. De stadier som är av störst vikt i Eriksons utvecklingsteori är de två sista, det 

vill säga åldrandet. Teorin visar att människan aldrig slutar utvecklas utan fortsätter sin 

utveckling ända fram till livets slut. Med teorin belyser Erikson även hur viktigt det är för 

individen att få uppleva ett sammanhang mellan soma, psyke och etos för att kunna 

existera. Behovet av andra, att få känna gemenskap med andra, är avgörande för 

människans existens. Denna utveckling kan ses som ett socialt åldrande där kulturen 

påverkar människans utveckling (Erikson, 2000). 

 

Det är vanligt att det skapas fördomar kring och stereotypa uppfattningar om individer som 

tillhör de yngre eller äldre åldersgrupperna. Detta beror på att livsfaserna skolåldern och 

pensionsåldern ofta förknippas med krav eller problem samt regleras av samhället genom 

lagstiftning. I skolåldern finns exempelvis skolplikten där lagstiftningen förordar att 

grundskolan ska genomföras. I pensionsåldern kommer sedermera kravet från 

arbetsgivarna att de anställda ska gå i pension vid den allmänna pensionsåldern 65 år vilket 

hos en del individer ses som ett problem eftersom de vill fortsätta vara yrkesverksamma 

(Andersson, 2008). 

 

Ålderism 

Ålderdomen som fenomen är i samhället förenad med myter kring hur en äldre person bör 

vara och bete sig. Dessa myter har ofta en negativ klang, något som massmedia ofta 

förstärker med sina stereotypa karaktärsskildringar av äldre. Äldre personer framställs inte 

sällan som värnlösa vid negativa händelser alternativt ovanligt duktiga i relation till den 

höga åldern (Andersson, 2008). Sjuksköterskor bär precis som alla människor med sig 

erfarenheter och idéer in i arbetet och dessa kan främja alternativt förhindra bildandet av en 

tillitsfull relation till den äldre patienten. En del människor uppfattar ålderdomen som 

skrämmande och känner avsmak inför de symptom som den åldrande kroppen ibland för 

med sig, exempelvis inkontinens (Dobbs et al., 2008). En ovilja att umgås med eller arbeta 

med gruppen äldre kommer till uttryck genom begreppet ageism, på svenska generellt 

översatt till ålderism. Ageism är ett samlingsbegrepp för olika typer av diskriminering av 

människor baserat på deras ålder. Hur ålderism inom sjukvården kan hanteras är en viktig 

fråga att analysera och besvara, som ett led i strävandet efter en god vidareutveckling av 

framtidens omvårdnad (Andersson, 2008).  
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Begreppet ålderism är komplext och kan ha flera innebörder. Exempelvis kan ålderism 

endast avse antingen negativa eller positiva företeelser alternativt både positiva och 

negativa företeelser. Ålderism behöver inte enbart gälla äldre. En ung person kan även 

utsättas för ålderism, exempelvis genom att prioriteras under äldre (Andersson, 2008). 

Tidigare undersökningar har visat att ålderism trots ökad medvetenhet fortsätter att existera 

inom sjuksköterskearbetet i den västerländska delen av världen. Ålderism kan sägas vara 

en social konstruktion som påverkas av hur äldre porträtteras och värderas inom samhällets 

olika funktioner. Ideér om att de flesta äldre är svaga och mer eller mindre oförmögna att 

klara sig själva påverkar hur dessa bemöts i samhället såväl som inom vården (Parke & 

Hunter, 2014). 

 

Enligt omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson kännetecknas god omvårdnad av att 

tillfredsställa behov för att patienten ska kunna återta sitt oberoende. En förutsättning för 

att uppnå behovstillfredsställelse i relation till den äldre patienten är att förekomsten av 

ålderism kan hanteras på ett adekvat sätt av vårdgivaren (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012).  

 

För att öka medvetenheten om ålderism bland sjuksköterskor, oavsett om detta sker i en 

positiv eller negativ kontext, skulle begreppet kunna problematiseras och bearbetas under 

flera kurser inom sjuksköterskeprogrammet. Ålderism som begrepp går att tydligt koppla 

till lärandet om mötet med patienten, och hur den blivande sjuksköterskan kan utvecklas 

till en kompetent bemötare (Runkawatt, Gustafsson & Engström, 2013).  

 

Teorier finns om att människors fördomar gentemot äldre bottnar i en rädsla för det egna 

åldrandet och att den egna dödsångesten framkallar ålderistiska attityder (Andersson, 

2008). Tankar på äldre människor och åldrande ger upphov till ångestkänslor som gör att 

personer med dessa känslor distanserar sig från äldre individer (Bodner & Cohen-Fridel, 

2014). 

 

Enligt vetenskapliga studier finns hos många människor en bild av att en majoritet äldre 

bor på hem och inte klarar av att rå om sig själva. Detta stämmer inte rent statistiskt. I 

Sverige är det en minoritet inom gruppen äldre som bor på särskilt boende alternativt som 

har behov av hemtjänst (Ekwall, 2010). Många klarar sig hemma på egen hand upp till hög 

ålder, vissa klarar sig med stöd av anhöriga. Antalet äldre med behov av hjälp ökar med 

stigande ålder samt påverkas av förekomsten av folksjukdomar som diabetes mellitus, 

demens och hjärt-kärlsjukdomar. Dessa sjukdomstillstånd drabbar ofta äldre människor 

(Runkawatt et al., 2013). 

 

Vårdpersonal har i flertalet vetenskapliga studier uppgivit att de i sina yrkesroller har 

behandlat äldre personer annorlunda jämförelsevis med yngre personer. Ofta 

underprioriterades de äldre personerna i förhållande till de yngre och fick för lite eller för 

mycket behandling i relation till sjukdomsbilden (Skirbekk & Nortvedt, 2014). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad är ett teoretiskt begrepp som innefattar strategier för att skapa 

bättre möten mellan vårdpersonal och patient. Den grundläggande tanken är att relationen 

ska präglas av tillit och respekt för individens behov samt rättigheter. Strategierna 

behandlar även hur vårdpersonal genom att arbeta med egen självkännedom kan påverka 

den omvårdnad som de utför i positiv riktning. En förutsättning för att personcentrerad 
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omvårdnad ska kunna tillämpas är att själva vårdmiljön, det vill säga inte enbart 

vårdpersonalen, anpassas till ändamålet (McCance & McCormack, 2017).  

 

Wolf och Carlström (2014) beskriver hur komplext införandet av personcentrerad vård på 

organisatorisk nivå är. Det handlar inte enbart om att rikta fokus på den enskilde patienten 

utan att även se över organisationens sociala, fysiska och organisatoriska strukturer. 

Värderingar, relationer och attityder tillsammans med rondrutiner, journalsystem och 

vårdarkitektur utgör tillsammans en bärande del av kulturen inom organisationen vilket 

innebär att den personcentrerade vården måste finnas på alla dessa nivåer.  

 

Bemötande av äldre människor utifrån deras kronologiska och fysiologiska ålder kan delas 

in i flera typer, exempelvis bemötande som avser att distansera eller osynliggöra äldre; 

alternativt bemötande som i positiv bemärkelse särskiljer eller prioriterar äldre (Andersson, 

2008). En god relation till vårdgivaren uppfattas av personen som ett stöd, medan en sämre 

relation kan ha en negativ påverkan på det befintliga sjukdomstillståndet med minskat 

välbefinnande som följd (Edberg & Wijk, 2014).  

 

Det personcentrerade förhållningssättet innebär att bemötandet av den äldre personen görs 

utifrån denne som individ, utan fördomar baserade på hög ålder. Basala saker som att 

presentera sig för patienten med namn och yrke, att visa respekt och att vara lyhörd för de 

behov personen i fråga har är grundläggande för att kunna ge en personcentrerad vård 

(Ernsth Bravell, 2013).   

 

I en artikel av Pope (2012) konstateras att personcentrerad omvårdnad är något som kan 

påminna sjuksköterskor om att de ger omvårdnad till en person, en person som samtidigt 

befinner sig i omvårdnadens hjärta. Personen kan därifrån ge uttryck för sina behov samt 

välja vilken vård som är acceptabel. För att möta personen i centrum måste sjuksköterskan 

först grundligt ägna sig åt att utforska sitt egna inre i form av värderingar, attityder och 

vilka faktorer som dessa vuxit ur. Det är en process som kräver hängivenhet och eventuellt 

professionell hjälp. En sådan attitydförändring kan leda till att negativa attityder gentemot 

äldre personer minskar och därmed inte längre utgör ett hinder för att arbeta 

personcentrerat (Pope, 2012). 

 

Tecken på ohälsa 

Ett problem inom vård och omsorg är att äldre personer ofta kräver mer tid samtidigt som 

organisationen ställer krav på effektivitet och förkortade vårdtider (Parke & Hunter, 2014). 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982;763, 2§) är målet för hälso- och sjukvården i 

Sverige att ge vård på lika villkor. Äldre personer tenderar att uppvisa icke-typiska 

symptom på sjukdom, vilka skiljer sig från de symptom som yngre personer generellt 

uppvisar. Bland äldre kan exempelvis akut konfusion vara det enda tydliga tecknet vid 

somatisk sjukdom, och akut konfusion hos äldre misstolkas ibland som demenssjukdom - 

snarare än ett eventuellt symptom på annan sjukdom. Det är således av stor vikt för 

vårdpersonal att känna till äldre personers tecken på ohälsa samt ha kunskap om hur 

ohälsan kan särskiljas från vissa drag inom det normala åldrandet (Ekwall, 2010). 
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Problemformulering  

Förekomsten av negativ ålderism yttrar sig som negativa attityder hos vårdpersonal. 

Ålderism som är en form av åldersdiskriminering riskerar att inverka negativt i mötet 

mellan vårdgivare och vårdtagare samt försämra möjligheten att implementera 

personcentrerad omvårdnad i det kliniska arbetet (Andersson, 2008). Andelen personer 

över 65 år i befolkningen ökar och därmed ökar även behovet av att belysa denna form av 

diskriminering. Då målet med hälso- och sjukvårdslagen är att ge vård på lika villkor 

behöver kunskap om ålderismens existens, samt hur den kan förebyggas, öka inom vård 

och omsorg. 
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SYFTE   

Syftet var att beskriva hur ålderism påverkar omhändertagandet av personer över 65 år 

inom vård och omsorg. 

 

 

METOD  

Val av Metod 

Arbetet genomfördes i form av en allmän litteraturöversikt där ett större antal artiklar 

granskades för att senare utmynna i ett resultat samt en diskussion (Henricson, 2012). 

Metoden anses lämplig för att sammanställa relevant, aktuell forskning kring ett utvalt 

ämne (Polit & Beck, 2016). Valet föreföll sig logiskt då vi med ett begränsat antal veckor 

inte skulle kunna uppnå kraven för en systematisk litteraturöversikt där alla vetenskapliga 

artiklar som publicerats inom ämnet ska granskas (Henricson, 2012).  

 

Litteraturöversikter med god kvalité kännetecknas av att materialet har tolkats i en process 

där positiva såväl som negativa aspekter kring den vetenskapliga artikeln vägts in. Urvalet 

har skett systematiskt med målet att allt material ska kunna återfinnas och granskas igen av 

utomstående med liknande resultat (Polit & Beck, 2016). 

 

Under granskningsprocessen har vi analyserat utifrån ett kvalitativt eller kvantitativt 

synsätt, beroende på vilken metod som de utvalda texterna använde. Generellt förespråkas 

att utgå från ett kvalitativt tankesätt vid litteraturöversikt (Polit & Beck, 2016). 

 

Urval  

Inför litteratursökningen valde vi att utgå ifrån begreppet ålderism i relation till omvårdnad 

av äldre patienter med ett personcentrerat förhållningssätt. För att säkerställa en god 

vetenskaplig kvalité valde vi att enbart använda internationellt publicerade vetenskapliga 

artiklar. Urvalskriterierna för artiklarna var att de skulle vara relevanta för syftet, vara 

publicerade på engelska, ha tillgängliga abstrakt i databaserna och finnas i full text, detta 

för att artiklarna enkelt skulle kunna hittas och läsas av personer med tillgång till 

databaserna utan större hinder. Polit & Beck (2016) rekommenderar att man inför 

litteratursökningen bestämmer ett tidsintervall inom vilket artiklarna ska ha blivit 

publicerade och vi valde därför att endast inkludera artiklar som publicerats under de 

senaste tio åren, det vill säga mellan år 2006 och 2016. Ett annat krav var att artiklarna 

skulle vara peer-reviewed vilket innebär att de har blivit granskade av andra forskare innan 

publicering (Helgesson, 2015). Inklusionskriterierna för dessa artiklar var att studierna 

skulle handla om personer som var 65 år eller äldre samt att studierna skulle vara utförda 

inom området för vård och omsorg. Exklusionskriterierna var att studierna inte fick gälla 

personer yngre än 65 år samt att studierna inte fick belysa ålderism i förhållande till en 

specifik sjukdom eller utanför omvårdnadsområdet. 

 

Datainsamling  

Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl (Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature) och PubMed, två databaser med ett omfattande 

register av vetenskapliga artiklar inom området omvårdnad (Karlsson, 2012). 
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Sökord 

 

För att få en översikt om hur mycket forskning som gjorts inom begreppet ”ageism” sökte 

vi initialt på MeSH-termerna ageism, attitudes, nursing, elderly (synonymen till MeSH-

termen aged) och sökorden hospital, hospital care samt health care i olika kombinationer 

med den booleska operatorn AND. Den booleska operatorn AND fungerar avgränsande 

såtillvida att två termer, exempelvis ageism AND nursing, måste inkluderas i sökträffen 

(Karlsson, 2012). Vid en andra informationssökning valde vi att även lägga till sökorden 

emergency care och qualitative. Samtliga sökningar genererade flertalet träffar vilket för 

oss indikerade att ämnet ålderism var och fortfarande är ett aktuellt ämne inom 

omvårdnadsvetenskap. 

 

Begränsningar 

 

Genom att införa begränsningar till sökningarna kunde artiklar som saknade relevans per 

automatik sorteras bort. Problemet med begränsningar är att de i sökprocessen kan bli 

alltför begränsande vilket för vår del ofrånkomligen ledde till att även relevanta artiklar 

försvann från sökresultatet (Polit & Beck, 2016). Vi valde därför att göra både 

fritextsökningar och specialiserade sökningar. Dessa två sökmetoder är de som används vid 

sökningar i databaser och kataloger (Karlsson, 2012). 

 

Sökningar 

 

I tabell 1 ses en presentation av databassökningarna utförda i Cinahl och PubMed. 

Samtliga redovisade sökningar är gjorda med begränsningar. I Cinahl sattes 

begränsningarna  full text, abstract available, 2006-2016, peer reviewed, research article, 

english language och age group: aged 65+.  I PubMed sattes begränsningarna till abstract, 

full text, 10 years, english och aged: 65+ years. Totalt gav den specialiserade sökningen 

sju artiklar. 

 

Vid fritextsökningarna använde vi, till skillnad från de specialiserade sökningarna, inga 

begränsningar. Istället sökte vi fritt på olika termer i databaserna Cinahl och PubMed där 

vi sållade bland artiklarna för att finna de som var relevanta för syftet. Eftersom 

sökningarna gjordes utan begränsningar gav detta oss flertalet artiklar av intresse för vår 

studie. I tabell 2 ses en sammanställning av de artiklar som valdes ut från respektive 

sökning. Totalt gav fritextsökningen sex artiklar. Tillsammans med den specialiserade 

sökningen fick vi totalt 13 artiklar som svarade mot syftet för litteraturöversikten. 
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Tabell 1. Presentation av den specialiserade databassökningen i Cinahl och PubMed  

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal inkluderade 

artiklar 

Cinahl  

2016-09-15 

ageism AND elderly 12 2 1 1 

Cinahl  

2016-09-15 

ageism AND hospital 

care 

1 1 1 1 

Cinahl  

2016-09-15 

elderly AND attitudes 422 9  3  1  

Cinahl  

2016-09-15 

elderly AND attitudes 

AND ageism 

7 6  3  0  

PubMed 

2016-09-15 

ageism 53 5 2 1 

PubMed 

2016-09-15 

ageism AND nursing 

AND elderly 

52 1 0 0 

PubMed 

2016-09-15 

ageism in healthcare 81 2 2 1 

PubMed 

2016-09-15 

ageism in nursing 44 1 2 2 

TOTALT 772 27 14 7 

 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar funna utan begränsningar i Cinahl och PubMed 

Databas Sökord Artikel 

Cinahl 

2016-09-15 

ageism 

AND 

elderly 

Hutchison, P., Fox, E., Laas, A., Matharu, J., & Urzi, S. (2010). Anxiety, 

outcome expectancies, and young people's willingness to engage in contact with 

the elderly.Educational Gerontology, 36(10/11), 1008-1021. 

doi:10.1080/03601271003723586 

Cinahl 

2016-09-15 

elderly 

AND 

emergency 

care 

Vicente, V., Svensson, L., Wireklint Sundström, B., Sjöstrand, F., & Castren, 

M. (2014). Randomized Controlled Trial of a Prehospital Decision System by 

Emergency Medical Services to Ensure Optimal Treatment for Older Adults in 

Sweden. Journal Of The American Geriatrics Society, 62(7), 1281-1287. 

doi:10.1111/jgs.12888 

Cinahl 

2016-09-15 

ageism 

AND 

hospital 

Hudelson, P., Kolly, V., & Perneger, T. (2010). Patients' perceptions of 

discrimination during hospitalization. Health Expectations, 13(1), 24-32. 

doi:10.1111/j.1369-7625.2009.00577.x 

Cinahl 

2016-09-15 

ageism 

AND 

nursing  

McKenzie, E. L., & Brown, P. M. (2014). Nursing Students' Intentions to Work 
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Databearbetning  

Databearbetningen började med att vi under själva sökprocessen tillsammans satt och läste 

artiklarnas titlar och abstrakt. Om artiklarna var av intresse för arbetet sparades länkarna 

till dessa i ett separat dokument, i ett för oss gemensamt konto på molnlagringsprogrammet 

Google Drive. Detta gjorde vi för att kunna få en översikt men också för att vi alltid skulle 

kunna ha tillgång till arbetsmaterialet. Om innehållet i en artikel ansågs kunna svara på 

syftet, markerades den och lades in i ett separat dokument där artiklar som vid ett senare 

tillfälle skulle läsas mer noggrant listades. När sökningarna hade genererat tillräckligt 

många artiklar började vi läsa de utvalda artiklarna i fulltext. Om vi vid genomläsningen 

märkte att artiklarna inte höll tillräckligt hög kvalité eller upptäcktes vara 

litteraturöversikter ströks dessa. Genomläsningen av artiklarna gjordes flera gånger för att 

säkerställa att vi inte hade missat något. Efter bearbetningsprocessen sammanställde vi 

länkarna till de slutgiltigt utvalda artiklarna i ett nytt dokument.  

 

Dataanalys  

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån innehållsvaliditet och trovärdighet (Henricson, 

2012). Kvalitetsgranskningen genomförde vi med stöd av Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag där vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats värderas enligt bestämda kriterier. 

Bedömningsunderlaget är modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt 

William, Stoltz och Bahtsevani (2011) och återfinns i bilaga A. 

 

Själva analysprocessen började med att vi initialt sammanställde de 13 utvalda artiklarna i 

en matris som redovisas i bilaga B. Precis som under bearbetningsprocessen valde vi att 

spara matrisen i ett separat dokument på vår gemensamma Google Drive. Vår strategi var 

att först på enskilt håll läsa igenom och analysera artiklarna utefter ordningsföljden i 

matrisen för att sedan gemensamt analysera dem. Vi valde att läsa en till två artiklar om 

dagen och föra egna anteckningar kring dessa. När genomläsningen var klar, skrev vi in 

våra anteckningar i matrisen. De individuella anteckningarna färgkodades vilket gjorde att 

vi då kunde jämföra varandras text och se om vi hade samma åsikter kring respektive 

artikel. Om det fanns osäkerhet eller skilda uppfattningar kring en artikel, diskuterade vi 

detta och kom senare fram till en gemensam bedömning av artikeln. 

 

Genom att sammanställa artiklarna i matrisen, kunde vi redan från början arbeta metodiskt 

samt bestämma i vilken takt genomläsningen skulle ske. Willman m.fl. (2011) beskriver 

hur viktigt det är för själva tolkningen och sammanställningen av fynden att arbeta 

systematiskt men också för att kunna ge utrymme till kritisk reflektion och opartiskhet från 

båda parter. Detta är något som vi under hela arbetets gång har strävat efter då vi har läst 

artiklarna på tu man hand, analyserat dessa och därefter kommit fram till en gemensam 

tolkning. Båda har därmed fått eget utrymme och tid till att själv reflektera kring materialet 

innan vi gemensamt sammanställde materialet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Litteraturöversikten utgick från vetenskapliga artiklar. Källorna skulle uppfylla tre aspekter 

för att dessa ska kunna beskrivas som forskningsetiskt korrekta. De tre aspekterna innebär 

att dessa ska: belysa väsentliga frågor, ha god vetenskaplig kvalitet och vara genomförda 

på ett etiskt sätt (Kjellström, 2012). Enligt Helgesson (2015) uppnås god forskningsed 
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genom att värna om forskningspersoner samt att i möjligaste mån ansvarsfullt hantera 

eventuella konsekvenser som uppkommer i samband med forskningen. God forskningsed 

innebär också att vetenskapens interna spelregler efterföljs. De vetenskapliga artiklarna 

som inkluderats i arbetet skulle ha tillstånd från etisk kommitté alternativt tydligt redogöra 

för hur forskningsetiska principer har tillämpats under produktionen.  

 

De vetenskapliga artiklarna valdes utifrån begreppet ålderism och artiklarnas relevans för 

det valda ämnet. Valet av begrepp bör innefatta en etisk bedömning, då somliga ord inom 

forskning tenderar att feltolkas eller missuppfattas (Kjellström, 2012). Ordet ageism 

förefaller vara etablerat internationellt men kan tolkas olika på grund av dess komplexitet, 

vi har därför valt att utgå från den tolkning som Andersson (2009) gjort vilken tidigare 

beskrivits i bakgrunden. En risk som finns vid litteraturöversikter är även feltolkning av 

texten, exempelvis vid direktöversättning från engelska till svenska (Kjellström, 2012). För 

att i största möjliga mån undvika feltolkning har vi genomfört litteraturläsningen med stöd 

av svenska och engelska ordböcker samt rådfrågat varandra då något ord eller begrepp 

varit oklart (Kjellström, 2012).  

 

Tillförlitligheten hos forskningen skadas om materialet förvanskas. Det är viktigt att 

förhålla sig neutral under arbetets gång, och att undvika ohederlighet (Helgesson, 2015) 

För att säkerställa en acceptabel nivå av neutralitet, då total neutralitet ej kan uppnås, har vi 

valt artiklar utifrån inklusions- och exklusionskriterier samt undvikit att välja utifrån tycke.  
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RESULTAT  

Resultatet har bearbetats fram ur 13 vetenskapliga artiklar. De består av kvalitativ, 

kvantitativ, retrospektiv och mixad metod. Ursprungsländer är Sverige, Storbritannien, 

USA, Schweiz, Israel och Australien. Artiklarna publicerades mellan åren 2007 och 2016. 

Vid genomläsning har materialet tolkats med hjälp av ett bedömningsunderlag för 

bearbetning och analys skapad av Berg, Dencker & Skärsäter (1999). Därefter har tre 

huvudteman kunnat urskiljas, vilka samlas nedan sorterade som enskilda rubriker.  

 

Vårdpersonal och studenters syn på äldre personer 

Enligt en studie som genomfördes på ett australiensiskt akutsjukhus fanns det en informell 

kultur bland sjuksköterskorna som bidrog till att ålderistiska attityder gentemot äldre 

personer förekom och även upprätthölls. Detta orsakade att de äldre patienterna ibland 

marginaliserades, på så vis att deras behov inte blev tillfredsställda. Många sjuksköterskor 

uppgav tidsbrist och avsaknad av resurser som orsaker till att de äldre inte gavs 

tillfredsställande vård. De äldre personernas ofta komplexa omvårdnadsbehov kunde inte 

hanteras under rådande omständigheter, och kraven från dem bemöttes som överdrivna 

eller störande (Higgins, Slater, Van der Riet & Peek, 2007).  

 

Två skilda studier som undersökte prevalensen av åldersfördomar hos psykologi- 

respektive sjuksköterskestudenter kom fram till att det inom båda grupperna fanns uttalade 

fördomar kring äldre personers livsstil och aktiviteter i vardagen. Prevalensen av ålderism 

hos deltagarna var hög (Wurtele, 2009; Frost, Ranse & Grealish, 2016). Ålderistiska 

beteenden, till exempel att prata med högre röst eller använda enkla ord, rapporterades som 

skulle kunna påverka vården av äldre personer negativt (Frost, Ranse & Grealish, 2016).  

 

Sjuksköterskestudenter i Israel uppgav i en studie stor ovilja att arbeta inom geriatrisk 

vård. Endast 12% av tillfrågade deltagare kunde tänka sig arbete inom geriatrisk vård. De 

studenter som var positiva till geriatriskt arbete hade i större utsträckning erfarenhet av 

äldrevård sedan tidigare, alternativt en generellt mer positiv syn på äldre personer. Att 

främja positiva tankar genom ökad erfarenhet tycktes göra studenterna mer benägna att 

vilja arbeta inom geriatrisk verksamhet (Haron, Levy, Albagli, Rotstein & Riba, 2013). 

 

Liknande resultat har påvisats av Holroyd, Dahlke, Fehr, Jung & Hunter (2009). 

Sjuksköterskestudenter verkar bli mer positivt inställda till äldre personer under 

utbildningens gång, särskilt efter att de fått fördjupad kunskap inom gerontologi. De mest 

positiva studenterna var de i åldersgruppen 26 till 33 år, och det tycktes finnas samband 

mellan positiv attityd och att själv vara något äldre än de allra yngsta studenterna på 

programmet (Holroyd et al., 2009).  

 

Att främja positiva tankar kring åldrandet 

Enligt McKenzie & Brown (2014) var sjuksköterskestudenter med positiva tankar om äldre 

personer mer benägna att arbeta inom vård av äldre än de som hade negativa tankar. De 

negativa faktorer som influerade gruppens vilja att arbeta inom demensvård var ointresse 

och uppfattningen att arbetet skulle innebära en känslomässig påfrestning. Denna tendens 

skulle kunna påverkas i positiv riktning under utbildningens gång, genom att öka mängden 

praktisk erfarenhet av äldrevård i kombination med att lära ut gerontologisk teori 

(McKenzie & Brown, 2014).  
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I en studie från Storbritannien konstaterades att yngre personer med positiva upplevelser av 

möten med äldre personer var mer benägna att ha en positiv syn på äldre personer i 

allmänhet jämfört med de som inte hade positiva erfarenheter av kontakter med äldre. 

Insatser för att främja positiva möten mellan olika ålderskategorier kan bidra till bättre 

relationer i olika sammanhang. Det tycktes inte vara antalet möten, utan snarare kvaliteten 

på dessa, som var avgörande för att få en positiv relation mellan grupperna (Hutchison, 

Fox, Laas, Matharu & Urzi, 2010).   

 

Omvårdnadsmiljön understödjer ålderism och upplevd diskriminering 

Äldre personer har ofta komplexa omvårdnadsbehov. Genom att skapa situationer och 

miljöer som är anpassade för den äldre personen kan ålderism inom vård och omsorg 

minskas (Vicente et al., 2014). Utmärkande är att arbetsmiljön påverkar huruvida 

vårdpersonalen innehar negativa attityder gentemot äldre personer. Dessa negativa attityder 

påverkar i sin tur personalens förmåga att ge adekvat och personcentrerad vård (Samra et 

al., 2015). Hudelson, Kolly och Perneger (2010) har i en stor enkätundersökning påvisat ett 

samband mellan att uppleva sig vara diskriminerad under en sjukhusvistelse och att ge 

vården ett sämre betyg. Den typ av diskriminering som dominerade var upplevd 

åldersdiskriminering, något som även Rogers m.fl. (2015) uppgav i sin studie. Rogers m.fl. 

(2015) påvisade även hur upplevelsen av att bli diskriminerad vid flertalet tillfällen inom 

vården hade ett samband med en ökad risk för försämrad eller nytillkommen 

funktionsnedsättning fyra år efter diskrimineringstillfällena. En annan studie som gjordes 

kring sambandet mellan att ha positiva åldersstereotyper och förmåga till återhämtning från 

sjukdom/funktionsnedsättning påvisade att i de fall där patienterna hade en positiv syn på 

sitt egna åldrande var det 44% mer sannolikt att de skulle bli fullt återhämtade från 

sjukdom/funktionsnedsättning jämfört med de som hade ett negativt synsätt. Studiens 

deltagare var äldre personer (Levy, Slade, Murphy & Gill, 2012).  

 

Vicente m.fl. (2014) beskriver hur vårdmiljön för den äldre personen kan optimeras med 

hjälp av ett prehospitalt system där de äldre patienterna leds till rätt vårdnivå redan innan 

de kommer till sjukhuset. Forskarna fann att denna form av triagering i praktiken skulle 

kunna korta ned vårdtiderna för patienterna och möjliggöra en snabbare kontakt med 

vårdpersonal kunniga inom geriatrisk vård. Genom att lyfta hur omvårdnad utförd av 

sjuksköterskor är positivt och viktigt för de äldre belyser Borgström Bolmsjö, Strandberg, 

Midlöv och Brorsson (2015) hur viktigt det är för den äldre patienten att få komma i 

kontakt med personal som innehar geriatrisk kompetens.  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur ålderism påverkar omhändertagandet av 

personer över 65 år inom vård och omsorg. Vanliga teman i de granskade artiklarna 

kretsade till stor del kring förekomsten av ålderism bland personal och studenter inom vård 

och omsorg, samt hur dessa negativa attityder till äldre personer skulle kunna förbättras. 

Även upplevelser av omvårdnadsmiljön ur ett patientperspektiv, med fokus på 

diskriminering, var ett tema som återkom. Resultatet har efter granskning bedömts svara 

mot vårt syfte och problemformulering. 

 

Flera utav de granskade artiklarna påvisade samband mellan deltagarnas ålder och 

erfarenhet samt grad av negativa tankar. Ju yngre deltagare, desto vanligare var attityder 

med tendens till ålderism. I en studie fanns exempelvis tydliga skillnader mellan de allra 

yngsta och de äldre sjuksköterskestudenterna (Holroyd et al., 2007). I takt med att 

deltagarnas erfarenhet ökade under utbildningen, minskade deras benägenhet att ha en 

negativ inställning till äldre personer samt till att arbeta inom vård och omsorg av äldre 

(Holroyd et al., 2007). Det är ett resultat som skulle kunna relateras till hur Deasey m.fl. 

(2014) har konstaterat att en del sjuksköterskeutbildningar brister i att lära ut tillräckliga 

kunskaper inom gerontologi, och att ökad erfarenhet av äldre personer kan vara en nyckel 

till att utvecklas positivt i den framtida yrkesrollen (Deasey et al., 2014). 

 

Vanligt förekommande beteenden som sjuksköterskestudenter uppvisade gentemot äldre 

personer var till exempel att prata med hög röst och använda enklare ord, baserat på egna 

fördomar snarare än personens behov (Frost et al., 2016). Ett sådant agerande står i 

kontrast till det som enligt McCance & McCormack (2017) utgör en del av stommen i 

personcentrerad omvårdnad, nämligen tillit och respekt för individens behov. 

Självreflektion och att våga möta sina egna fördomar förespråkas av McCance & 

McCormack (2017) liksom Pope (2012) som metod för att förändra attityder, vilka i det 

här sammanhanget kan utgöra hinder för att erbjuda äldre personer personcentrerad 

omvårdnad. De beteenden som har beskrivits av Frost m.fl. (2016) stärker bilden av att 

negativ ålderism inom vård och omsorg är viktigt att belysa för att kunna erbjuda vård på 

lika villkor till äldre personer (Andersson, 2008).  

 

Yrkesverksamma sjuksköterskor uppgav tidsbrist och resursbrist som orsaker till att äldre 

personers behov ofta inte kunde mötas, då deras komplexa omvårdnadsbehov krävde för 

mycket av den tid och de resurser som fanns tillgängliga. De två faktorerna bidrog enligt 

sjuksköterskorna även till att ålderistiska attityder upprätthölls (Higgins et al., 2007). 

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson menade att god omvårdnad kännetecknas av 

att patienten kan återta sitt oberoende, vilket sker genom att dennes behov blir 

tillfredsställda (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). När äldre personer, med ofta komplexa 

omvårdnadsbehov, blir omhändertagna inom en organisation som präglas av 

effektivitetskrav och förkortade vårdtider (Parke & Hunter, 2014) finns en risk att deras 

behov inte kan bli tillfredsställda. De kan då inte återta sitt oberoende och omvårdnaden 

kan därmed inte vara god omvårdnad enligt Hendersons resonemang.  

Kydd m.fl. (2014) har beskrivit hur ålderistiska attityder inom vård och omsorg, liksom 

rekrytering av vårdpersonal till avdelningar med stor andel äldre patienter, kan påverkas 

negativt av att arbetsområdet för många är förknippat med låg status. Resultaten har i flera 

granskade artiklar påvisat att möten över generationsgränser kan stärka positiva relationer 
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till och stärka positiva attityder gentemot äldre personer (Hutchison et al., 2010; Samra et 

al., 2015). Det är exempel på konkreta aktiviteter som skulle kunna bidra till att arbete 

inom vård och omsorg för äldre får högre status, i synnerhet inom gruppen yngre studenter 

(Haron et al., 2012).  

Hälso- och sjukvårdslagen har en gemensam nämnare med Diskrimineringslagen och det 

är det personcentrerade förhållningssättet. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982;763, 2§) är målet för hälso- och sjukvården i Sverige att ge vård på lika villkor. På 

samma sätt understryker Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) vikten av att främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett ålder. Resultatet visar tydligt att om organisationens 

attityder och sociala relationer är av åldersdiskriminerande karaktär kan patienternas 

upplevelse av själva vården, deras möjligheter till läkning under vårdtiden och den 

framtida hälsan påverkas negativt (Hudelson et al., 2010; Rogers et al., 2015). Detta går att 

återkoppla till Erik H. Eriksons utvecklingsteori där han belyser hur viktigt det är för varje 

individ att oavsett ålder känna ett sammanhang mellan soma, etos och psyke men också 

hur behovet av andra, att få känna gemenskap med andra, är avgörande för människans 

existens. Patienten kan uppleva sig bli diskriminerad utan att det finns tydliga bevis för det. 

Mycket handlar om vårdpersonalens bemötande, hur de talar till patienten och hur de 

lyssnar till den enskildes behov (Hudelson et al., 2010; Rogers et al., 2015). Många gånger 

är personalen inte alltid medvetna om att deras handlingar är av diskriminerande karaktär. 

Denna indirekta diskriminering kan ges sig till känna genom att personalen börjar bete sig 

annorlunda gentemot patienten enbart på grund av dennes höga ålder (Samra et al., 2015). 

För att som vårdpersonal kunna minska eventuella negativa attityder gentemot äldre 

patienter är det därför viktigt att kontinuerligt fundera över sina egna värderingar och 

attityder. Pope (2012) beskriver hur denna självreflektion är en process som kräver 

hängivenhet och ibland även professionell hjälp.  

Vid införandet av personcentrerad vård nämns oftast tidsbristen som ett hinder. Med 

många moment under ett arbetspass kan det redan tidspressade schemat leda till att 

vårdpersonalen får svårt att ta till sig den personcentrerade värdegrunden (Wolf & 

Carlström, 2014). Samra m.fl. (2015) fann att arbetsmiljön påverkar huruvida personalen 

innehar negativa attityder gentemot äldre och att dessa negativa attityder i sin tur 

påverkade personalens förmåga att ge personcentrerad vård. Pope (2012) skrev att 

personcentrerad omvårdnad är något som ska påminna sjuksköterskor om att de ger 

omvårdnad till en person, en person som samtidigt befinner sig i omvårdnadens hjärta. 

Personen ska kunna ge uttryck för sina behov samt välja vilken vård som är acceptabel. En 

studie som gjordes på äldre patienter visade hur de med positiva attityder kring sitt egna 

åldrande visade sig ha en större sannolikhet att bli fullt återhämtade från sin 

sjukdom/funktionsnedsättning jämfört med de som var negativt inställda (Levy, Slade, 

Murphy & Gill, 2012). Detta visar hur viktigt det är för vårdpersonalen att se över sina 

egna attityder så att de i sin profession kan stärka personen som individ och hjälpa denne 

att i sin tur känna sig mer positivt inställd till sitt egna åldrande.    

För att det ska kunna ske en förändring måste vårdpersonalen känna att fördelarna med 

förändringen överväger nackdelarna samt att de förstår varför just denna förändring är 

nödvändig. Wolf och Carlström (2014) beskriver hur den personcentrerade vården ger 

patienterna en upplevelse av trygghet och hur exempelvis slutenvårdstiden minskar när 

personcentrerad vård ges under hela vårdtiden. Detta kan ur ett patientperspektiv ses som 

positivt där korta vårdtider leder till att patienten snabbt kommer i kontakt med kunnig 

personal inom geriatriken (Vicente et al., 2014). Utifrån vårdpersonalens perspektiv 

innebär kortare slutenvårdstider en ökad patientgenomströmning, något kan leda till att 

stressen och känslan av frustration bland personalen ökar vilket inte är till gagn för 
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personalgruppen som enhet. För att vårdpersonalen ska kunna hantera denna 

patientgenomströmning krävs därför att strategier införs. Den personcentrerade vården 

handlar inte enbart om relationen mellan patienten och vårdgivaren utan även om 

organisationens strukturer med tillhörande attityder och sociala relationer (Wolf & 

Carlström, 2014). 

Metoddiskussion  

Totalt analyserades 13 artiklar och analysen av dessa sammanställdes därefter i en matris. 

Artiklarnas metoder varierade mellan kvalitativ, kvantitativ, retrospektiv och mixad metod 

vilket gjorde att analysen fick ske med ett synsätt som präglades av ett ömsom kvalitativt, 

ömsom kvantitativt perspektiv. Enligt Polit & Beck (2016) ska både positiva och negativa 

aspekter vägas in under artikelgranskningen, för att säkerställa god kvalitet. Under arbetet 

med litteraturöversikten har vi därför under inläsningen kontinuerligt växlat mellan olika 

perspektiv, med fokus på att upptäcka användbara resultat. Artiklar som vi bedömde var av 

låg kvalité eller där författarna ej förhöll sig neutrala sorterades bort efter genomläsning. I 

slutändan har de artiklar som inkluderats klassats som antingen hög eller medelhög 

kvalitet, och samtliga artiklar har enligt vår bedömning svarat mot syftet. 

 

Artikelsökningen utfördes med samt utan begränsningar. Utan begränsningar blev urvalet 

väldigt stort, nästan oöverskådligt, men resulterade efter genomgång i flera utvalda artiklar 

som bedömdes hålla hög kvalitet. Begränsade sökningar resulterade i ett tunnare urval och 

flera intressanta artiklar, som initialt hade hittats utan begränsningar, föll bort. 

Begränsningen att artiklarna skulle vara i fulltext kan vara en orsak till det knappa urvalet. 

Samtidigt fann vi inga artiklar som svarade mot vårt syfte bland de som endast hade 

tillgängliga abstrakt. Därför anser vi ändå att den valda begränsningen inte har haft en 

avgörande roll för vårt slutgiltiga resultat. En betydande andel av artiklarna som 

inkluderades i matrisen upptäcktes genom fritextsökningar vilket också indikerar på att vi 

har varit för snäva i våra begränsningar. Eventuellt kunde litteraturöversikten ha utvecklats 

genom att till exempel utöka tidsspannet i sökningarna från 10 år i maxålder till 15 år. Med 

äldre artiklar skulle forskningens utveckling inom ämnet framträda mer vilket skulle kunna 

bidra till att vidga kontexten. Ytterligare ett tänkbart tillägg vore att testa sökorden i andra 

databaser, som exempelvis PsycINFO, för fler perspektiv på ålderism inom olika 

omvårdnadsmiljöer.  

 

En möjlig felkälla var den geografiska spridningen av artiklarna i form av ursprungsland 

(Henricson, 2012). All vård bedrivs naturligtvis inte på samma sätt världen över, och 

skillnader mellan olika system finns som kan vara svåra att uppfatta i textformat. Det finns 

även positiva aspekter att ta vara på i artiklarnas mångfald - deras existens bekräftar att 

ålderism är ett globalt problem inom vård och omsorg.  

 

Matrisen har fungerat som en resurs under arbetets gång. Med hjälp av den har vi kunnat 

följa varandras tankegångar och tolkningar fortlöpande under artikelanalysen. Den har 

bidragit till att vi båda har kunnat ge egna åsikter och att dessa sedan har kunnat 

sammanlänkas. Litteraturöversikten har därför utmynnat i en text som grundats på en 

gemensam tolkningsprocess. 
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Slutsats   

Resultatet tyder på att främjande av positiva attityder i kombination med ökad geriatrisk 

kunskap hos vårdpersonal kan bidra till att minska diskrimineringen av personer över 65 

år. En sådan minskning skulle på längre sikt eventuellt kunna öka äldre personers trygghet 

och välbefinnande när de befinner sig inom vård och omsorg.  

 

Fortsatta studier 

Ålderism är och kommer sannolikt att förbli ett aktuellt ämne. Med en ökande andel 

patienter över 65 år inom vård- och omsorg är det viktigt att förmedla kunskap till 

vårdpersonalen om hur de i sitt arbete kan skapa förutsättningar för att ge god omvårdnad 

till den äldre generationen. En viktig aspekt att undersöka är hur vårdpersonalen ska kunna 

implementera en personcentrerad vård för de äldre när organisation har tids- och 

resurseffektivitet som krav. I fortsatta studier skulle det även vara intressant att göra en 

intervjubaserad studie där vårdpersonal intervjuas mer djupgående kring begreppet 

ålderism och hur de upplever det som företeelse. Kanske skulle en praktisk modell kunna 

tas fram med syfte att synliggöra och minska förekomsten av ålderistiska attityder på 

arbetsplatserna.   

 

Klinisk tillämpbarhet   

Förhoppningen är att litteraturöversikten ska kunna bidra till att öka mängden material om 

förekomsten av ålderism bland vårdpersonal. Genom att sammanställa aktuell forskning 

om diskriminering av personer över 65 år inom vård och omsorg har litteraturöversikten 

belyst fenomenet ålderism samt sammanfattat vetenskapliga resultat kring metoder som 

kan öka medvetenheten. Ämnet är ett tänkbart problemområde inom många verksamheter 

där äldre personer tillhör patientgruppen.   
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BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.  
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Borgström 

Bolmsjö B, 

Strandberg E L, 

Midlöv P, 
Brorsson A 

2015 
Sverige 

'It is meaningful; I feel 

that I can make a 

difference'-A 

qualitative study about 

GPs' experiences of 

work at nursing homes 

in Sweden. 

 

Att beskriva allmänläkares 

arbete på äldreboenden i 

Sverige samt belysa eventuella 

hinder för god omvårdnad och 

hur denne kan förbättras. 

Kvalitativ. Intervjuer och 

diskussionsgrupp gav 

material för att identifiera 

kategorier och teman. 

12 
(-) 

Omvårdnad utförd av sjuksköterskor 

lyftes som något positivt och viktigt 

för de äldre. Ofta var det omvårdnad 

snarare än läkemedel som behövdes. 

Mer tid för varje boende skulle 

förbättra kvalitén på omvårdnaden. 

K 
I 

Frost J, 
Ranse K,   

Grealish L 
2016 

Australien 

Assessing ageist 

behaviours in 

undergraduate nursing 

students using the 

Relating to Older 

People Evaluation 

(ROPE) survey. 

Att beskriva förekomsten av 

ålderistiska attityder bland 

förstaårs sjuksköterskestudenter 

i Australien. 

Kvalitativ. 

Tvärprofessionell 

enkätundersökning. 

Använde ROPE (Relating 

to Older People) enkät. 

185 

(-) 

Prevalensen av ålderism hos 

deltagarna var hög. Ålderistiska 

beteenden rapporterades som kan 

påverka vården av äldre personer 

negativt. Exempelvis att tala med 

högre röst eller använda enkla ord vid 

samtal med äldre, utan att veta om den 

tilltalade äldre personen var i behov av 

detta - enbart baserat på egna 

fördomar. 

 

K 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



III 

 

Författare 
År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Haron Y, Levy 

S, Albagli M, 
Rotstein R,   

Riba S 
2013 
Israel 

Why do nursing 

students not want to 

work in geriatric 

care? A national 

questionnaire 

survey. 

Att undersöka hur 

sjuksköterskestudenter i Israel ser 

på geriatrisk vård som tänkbart 

arbetsområde samt identifiera 

vilka faktorer som påverkar deras 

bild av den geriatriska vården. 

Kvalitativ. 

Enkätundersökning. 

Analys: SPSS mjukvara 

15. 

486 
(-) 

61% av deltagarna ansåg ej geriatrisk 

vård som ett tänkbart arbetsområde, 

12% var positiva till att arbeta inom 

geriatrik. Högre grad av positivt svar 

kunde kopplas till tidigare erfarenhet av 

arbete med äldre, alternativt att ha en i 

allmänhet positiv bild av äldre personer. 

Att främja positiva tankar kan sannolikt 

öka intresset för att arbeta inom 

geriatrik. 

K 
II 

Higgins I, 

Slater L, Van 

der Riet P, 
Peek C 
2007 

Australien 

The negative 

attitudes of nurses 

towards older 

patients in the acute 

hospital setting: a 

qualitative 

descriptive study. 

Undersöka vårdpersonalens 

attityder till omvårdnad av äldre 

personer, på ett akutsjukhus 

Deskriptiv kvalitativ 

studie där teman togs 

fram baserade på 

intervjuer med 9 

sjuksköterskor. 
Tematisk analys gjordes 

på de transkriberade 

intervjuerna. 

9  

(0) 

Ålderistiska attityder var vanliga och 

den informella kulturen inom 

personalgruppen upprätthöll dessa, 

vilket marginaliserade de äldre 

patienterna och bidrog till att deras 

behov ej tillfredställdes. Tidsbrist och 

resursbrist bidrog till att de äldre ej gavs 

tillfredställande vård och krav från dem 

bemöttes som överdrivna eller störande. 

K 
II 

Holroyd A, 
Dahlke S, Fehr 

C, Jung P, 

Hunter A 2009 
USA 

Attitudes toward 

aging: implications 

for a caring 

profession. 

Att undersöka hur 

sjuksköterskestudenters attityder 

gentemot äldre personer 

förändrades över tid under 

utbildningens gång. 

Mixad 
Tvärprofessionell studie. 
Analys: SPSS mjukvara 

version 14.0 

179 
(18) 

Attityderna gentemot äldre personer 

varierade samt påverkades av den grad 

av kunskap och erfarenhet kring äldre 

personer som studenterna erhållit. 

Studenter mellan 26-33 år var mest 

positiva som grupp. Samband tycktes 

finnas mellan positiv attityd och att själv 

vara äldre än de yngsta på programmet. 
 

P/K 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



IV 

 

Författare 
År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hudelson P, 
Kolly V, 

Perneger T 
2010 

Schweiz 

Patients' perceptions 

of discrimination 

during 

hospitalization. 

Att identifiera källor till 

upplevd diskriminering under 

sjukhusvård samt hur denna 

påverkar upplevelsen av 

sjukvården. 

Kvalitativ. 
Enkätundersökning 

bland patienter som 

under en viss period 

hade vårdats på ett 

sjukhus i Geneve. 

1537 
(848) 

11,1% rapporterade någon form av upplevd 

diskriminering, bland annat baserat på 

ålder. Patienter som upplevt diskriminering 

gav sjukvården sämre betyg. 

K 
I 

Hutchison P, 

Fox E, Laas A, 

Matharu J, Urzi 

S 
2010 

Storbritannien 
 

Anxiety, outcome 

expectancies, and 

young people´s 

willingness to 

engage in contact 

with the elderly. 

Att bland yngre personer 

undersöka eventuell koppling 

mellan tidigare erfarenheter av 

att umgås med äldre personer, 

samt framtida benägenhet att 

vilja umgås med äldre personer. 

Kvantitativ studie, 

regressionsanalys. 
Frågeformulär delades 

ut där deltagarna fick 

svara på påståenden 

kring relationen till 

äldre personer. 

61 
(-) 

Yngre personer med positiva erfarenheter 

av möten med äldre personer var mer 

benägna att ha en positiv syn på äldre, än 

de med negativa möten. Resultatet tyder på 

att insatser för att främja positiva möten 

mellan yngre och äldre personer kan göra 

yngre personer mer positivt inställda till 

äldre personer vilket kan bidra till bättre 

relationer i olika sammanhang. Kvaliteten 

på mötena var viktigare än antalet möten. 

P/K 
I 

Levy B,  
Slade M, 

Murphy T,   
Gill T 
2012 
USA 

Association 

between positive 

age stereotypes and 

recovery from 

disability in older 

persons. 

Att undersöka hur äldre 

personers 

återhämtningsförmåga från 

sjukdom kan påverkas av 

huruvida de har en positiv eller 

negativ syn på åldrandet. 

 

Retrospektiv studie. 
Statistisk analys 

med programmet SAS 

version 9.2. 

598 
(79.3%) 

I gruppen med positiv syn på åldrandet var 

det 44% mer sannolikt att bli fullt 

återhämtad från sjukdom/ 

funktionsnedsättning jämfört med de som 

hade ett negativt synsätt. 
 

R 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



V 

 

 

Författare 
År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

McKenzie E L, 
Brown P M. 

2014 
Australien 

Nursing Students' 

Intentions to Work in 

Dementia Care: 

Influence of Age, 

Ageism, and Perceived 

Barriers. 

Att identifiera faktorer som 

påverkar studenters vilja att 

arbeta inom demensvård. 

Mixad metod. 
Frågeformulär. 
Analys: SPSS 

mjukvara version 20.0 
Regressionsanalys där 

teman lyftes ur 

materialet. 

135 
(-) 

Negativa faktorer som lyftes var ointresse 

och förväntad känslomässig påfrestning. 

Förekomst av positiv ålderism hos 

deltagarna kunde kopplas till en större 

benägenhet att vilja att arbeta inom 

äldrevård. Andelen med positiva tankar 

skulle kunna öka under utbildningens gång, 

genom att införa mer praktik inom äldrevård 

samt att öka mängden gerontologisk teori. 

 

P/K 
I 

Rogers SE, 

Thrasher AD, 

Miao Y, 

Boscardin WJ, 

Smith AK 
2015 
USA 

Discrimination in 

Healthcare Settings is 

Associated with 

Disability in Older 

Adults: Health and 

Retirement Study, 

2008-2012. 
 

Undersöka eventuell 

koppling mellan att bli utsatt 

för diskriminering inom 

sjukvården samt senare 

nytillkommen eller ökad 

funktionsnedsättning hos 

äldre personer. 

Longitudinell 

dataanalys av en 

nationell studie år 

2008 som följdes upp 

för resultat fyra år 

senare. 
 

6017 
(237) 

Att uppleva sig diskriminerad vid flera 

tillfällen inom sjukvården kunde kopplas till 

ökad risk för försämrad funktion fyra år 

efter diskrimineringstillfällena. 

Åldersdiskriminering uppgavs mest 

frekvent. 

P 
II 

Samra R, 

Griffiths A, Cox 

T, Conroy S, 

Gordon A, 

Gladman J F 
2015 

Storbritannien 

 

Medical students' and 

doctors' attitudes 

towards older patients 

and their care in 

hospital settings: a 

conceptualisation. 

Att undersöka attityder 

gentemot  
äldre patienter hos 

läkarstudenter och 

praktiserande läkare på ett 

akutsjukhus. 
 

Kvalitativ. Intervjuer 

genomfördes och 

bearbetades med 

tematisk 

innehållsanalys. 

25 
(-) 

Deltagarna uppvisade negativa attityder till 

att arbeta med äldre patienter, ofta relaterat 

till att arbetsmiljön gjorde det svårt att ge 

adekvat vård utifrån behov. 

K 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



VI 

 

 

Författare 
År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Vicente V, 

Svensson L, 

Wireklint 

Sundström B, 

Sjöstrand F, 
Castren M 

2014 
Sverige 

Randomized 

Controlled Trial of a 

Prehospital Decision 

System by 

Emergency Medical 

Services to Ensure 

Optimal Treatment 

for Older Adults in 

Sweden. 

Undersöka effekten av att införa 

ett prehospitalt system för att 

lättare kunna avgöra om de äldre 

patienterna behöver åka med 

ambulansen direkt till 

akutmottagningen eller om de 

kan föras vidare till geriatrisk 

verksamhet 

 Randomiserad 

kontrollerad studie 

analyserad med 
statistisk analys. 

217 (-179) i 

kontrollgrupp 
 

449 (+39) i 

interventionsgrupp 

Att införa ett prehospitalt 

system för att kunna leda 

äldre patienter till rätt 

vårdnivå skulle kunna 

främja en optimal vård. 

RCT 
I 

Wurtele S 
2009 
USA 

Activities of older 

adults” Survey: 

Tapping into student 

views of the elderly. 

Undersöka psykologistudenters 

bild av äldre personer och 

undersöka hur vanligt det var 

med negativa fördomar gentemot 

äldre personer. 

Kvantitativ, mixad 

Psykologistudenter fick 

ge 5 förslag vardera på 

aktiviteter som de ansåg 

att äldre ägnar mest tid 

till. 

 

1340 
(-) 

Psykologistudenterna hade i 

hög grad negativa fördomar 

kring äldre personers livsstil 

och förmåga till aktivitet i 

det vardagliga livet. 
 

P 
III 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 


