
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project − first cycle 
 

 

 

 

 

 

 

Omvårdnad  

Nursing 

 

Kunskap och attityder kring HIV/AIDS hos allmänsjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter i högt utvecklade länder 

- En litteraturöversikt 

 

Moa Karlsson 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MITTUNIVERSITETET  
Institutionen för hälsovetenskap 
Examinator: Monica Eriksson, monica.eriksson@miun.se 
Handledare: Per-Anders Forsberg, per-anders.forsberg@miun.se 
Författare: Moa Karlsson, moka0901@student.miun.se 
Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Huvudområde: Omvårdnad 
Termin, år: 6, 2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abstrakt                                                                                 
Bakgrund: Kunskap om smittvägar och skyddsåtgärder kring HIV/AIDS är av stor vikt i arbetet för 
både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Förekomst av okunskap, stigma, diskriminering och 
missförstånd kring HIV/AIDS påverkar vården negativt. För att kunna ge adekvat vård och 
behandling med respekt till patienten krävs kunskap, varsamhet och omtanke. Syfte: Syftet var att 
undersöka allmänsjuksköterskors och sjuksköterskestudenters kunskap och attityder omkring 
HIV/AIDS i högt utvecklade länder, samt att undersöka vilka faktorer som kan påverka kunskap och 
attityder. Metod: En allmän litteraturöversikt genomfördes genom litteratursökning i databaserna 
PubMed, Cinahl samt PsycInfo Elva vetenskapliga artiklar analyserades vilket resulterade i två 
huvudteman och tio underteman. Endast artiklar med hög vetenskaplig kvalité inkluderades. 
Resultat: Missuppfattningar kring smittvägar påträffades hos sjuksköterskestudenter. Både 
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter ansåg utbildningen kring HIV/AIDS som bristfällig. 
Överlag uttrycktes empati och medlidande för patienter med HIV/AIDS men även förekomst av 
stigmatisering och rädsla påvisades. Både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter skulle välja att 
inte vårda patienter med HIV/AIDS om möjligheten fanns. Faktorer som påverka kunskap och 
attityder både positivt och negativt framkom. Diskussion: Bristfällig kunskap samt attityder påverkar 
omvårdnadsarbetet. Genom Travelbees omvårdnadsfilosofi påvisas vikten av kunskap samt den egna 
attitydens betydelse för omvårdnaden. Slutsats: Okunskap är en stor bidragande faktor till bristfälliga 
attityder. Forskning kring om det förekommer brister i sjuksköterskeutbildningen kring HIV/AIDS 
behövs för att kunna säkerställa en god vård till dessa patienter. Sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter bör reflektera över den individuella attityden till HIV/AIDS. 
 
 
Nyckelord: AIDS, attityder, HIV, kunskap, sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter. 
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BAKGRUND 
 
I slutet av år 2011 var det ca 34 miljoner människor världen över som diagnostiserats med 

human immunodeficiency virus [HIV]. Samma år dog ca 1,7 miljoner människor relaterat till 

Acquired Immunodeficiency Syndrome [AIDS].  Den region som är mest drabbad är Afrika 

söder om Sahara följt av Västindien, Östeuropa och central Asien (Joint United Nations 

programme on HIV/AIDS [UNAIDS], 2012, s. 8, 12).  

 
HIV är ett retrovirus vilket innebär att det lagras i kroppens arvsmassa och är ett virus man 

bär på livet ut (Smittskyddsinstitutet [SMI], 2012).  Det är vid kontakt med blod och 

blodprodukter samt genom sperma och slidsekret under sexuella aktiviteter som HIV riskerar 

att smitta (Arbetsskyddsstyrelsen [AFS], 1986:23). AIDS är ett sent stadium av en HIV 

infektion. Det uppträder när immunförsvaret är allvarlig skadat och har svårt att bekämpa 

sjukdomar samt vissa typer av cancer (Center of disease control and prevention [CDC], 2012). 

 

År 1987 introducerades det första läkemedlet mot HIV som följts av ytterligare 23 läkemedel. 

År 1996 introducerades kombinationsterapin med tre eller flera antiretrovirala läkemedel. 

Detta resulterade i Sverige och andra industrialiserade länder till en drastisk minskning av 

dödlighet samt sjuklighet för personer med HIV/AIDS (Referensgruppen för antiviral terapi 

[RAV], 2011, s. 8). Sveriges kommuner och landsting(SKL, 2012) beskriver att Sverige är ett 

land i världsklass när det kommer till behandling av HIV. Risken att en välbehandlad person 

ska smitta andra är näst intill obefintlig. Nio av tio personer når så låga virusmängder i blodet 

att det inte är mätbart. 

 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, kap. 6, 1 §) uppger att hälso- och sjukvårdspersonal 

ska utföra sitt arbete genom vetenskap och beprövad erfarenhet.  Arbetsskyddsstyrelsens 

föreskrifter om skydd mot blodsmitta ([AFS], 1986:23) tar upp vikten av att ha utbildning och 

kunskap om smittvägar samt skyddsåtgärder vid kontakt med HIV/AIDS. Endast personer 

som har fått utbildning om smittvägar, smittrisker och skyddsåtgärder skall utföra 

arbetsuppgifter vid känd eller misstänkt blodsmitta. Användning av skyddsåtgärder som 

förebygger stick- och skärskador samt hud- och slemhinnekontakt under vård av personer 

med HIV/AIDS regleras även det i AFS (1986:23). 
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Aggelton, Malcom och Wood (2005, s.4) beskriver att från AIDS epidemins start har den 

följts av stigma och diskriminering i varje land och region i världen. Detta skapar stora hinder 

för att kunna motarbeta nya HIV-infektioner samt att kunna ge adekvat vård, stöd och 

behandling. Att stigma och diskriminering förekommer är relaterat bl.a. till brist på förståelse 

av sjukdomen, missuppfattningar kring hur HIV smittar, att viruset är obotligt, fördomar och 

rädsla samt att ämnet inkluderar socialt känsliga frågor som sexualitet, drogmissbruk och död. 

Aggelton et al.(s.7) beskriver vidare att media har hjälpt till att förstärka en negativ syn på 

HIV. Detta genom att använda uttryck som skulle påvisa att det är en kvinnas sjukdom, en 

knarkares sjukdom, en afrikans sjukdom eller gay pesten. Även religiösa aspekter om att 

HIV/AIDS skulle vara ett straff för ett avvikande beteende, bidrar till att upprätthålla dessa 

uppfattningar. 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS: 1982:763) har som mål att alla skall få god vård på 

samma villkor och respekt skall visas för allas lika värden och den enskildes värdighet. Detta 

styrks även i ICN:s etiska kod (2007) som säger att alla har rätt till samma goda omvårdnad 

oavsett ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, handikapp, sjukdom, kön, nationalitet, politisk 

åsikt, ras eller social status.  

SMI (u.å) uppskattar antal personer med HIV/AIDS i Sverige till cirka 6 000. SMI (2010) 

arbetar för att förhindra att personer som lever med hiv råkar ut för särbehandling, 

diskriminering eller negativa attityder. Attityder till personer med HIV har förbättrats men det 

förekommer fortfarande problem som oftast bottnar i okunskap och rädsla.  

Det är viktigt att komma ihåg att en person med HIV/AIDS befinner sig i en mycket svår 

situation. Det är därför viktigt att de som kommer i kontakt med dessa personer har kunskap, 

varsamhet och omtanke som vägledning i vårdarbetet (AFS, 1986:23). 

 

Definitioner av begrepp 
 
Allwood, Franker och Kós-Diense (1988, s.2)beskriver att man i traditionell teoribildning ser 

attityder som komplexa enheter. Dessa enheter är uppbyggda av kognitiva, emotiva och 

konativa komponenter. Den kognitiva komponenten ger attityder ett sakligt 

informationsinnehåll. Den emotiva delen kopplar samman individens känslor med attityder. 

Den konativa komponenten kopplar samman handlingar och attityder. Genom detta blir 

attityder en faktor som styr individens sätt att tänka samt uppträda. I denna litteraturstudie 

används begreppet attityd i relation till dessa tre komponenter. 
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Hall (2005, s.34) beskriver att det för sjuksköterskan finns två olika former av kunskap. 

Kunskapen om att ”veta hur” är den form av kunskap som man lär sig genom praktisk 

erfarenhet, vilket motsvarar konsten inom omvårdnad. Hall beskriver vidare kunskapen om att 

”veta att”, vilket är den kunskapen som kommer från teori och forskning. Denna form av 

kunskap är lättare att omsätta i ord och är den som beskrivs som vetenskap inom området 

omvårdnad. Hassan och Wahsheh (2011) använde begreppet kunskap som fakta eller 

information om HIV/AIDS hos de deltagande i deras studie. I denna litteraturöversikt används 

begreppet kunskap i samma bemärkelse som hos Hassan och Wahsheh. 

 

Teoretisk ram 
 
Kristoffersen (2006, s.27) beskriver Travelbees omvårdnadsfilosofi som fokuserar 

omvårdnaden till den mellanmänskliga processen. Målet med sjuksköterskans utförande av 

omvårdnad är att hjälpa individen att bl.a. hantera och bära sin sjukdom samt att förebygga 

sjukdom och främja hälsa.   

Vidare beskrivs att för att omvårdnadens mål ska kunna uppnås krävs det att en genuin 

mellanmänsklig relation etableras. Detta sker genom en interaktionsprocess som består av fem 

steg: Det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati samt etablerande av ömsesidig 

förståelse och kontakt. Under första mötet sker första intrycket mellan patienten och 

sjuksköterskan. Intryck skapas genom en uppfattning av personens uppträdande, handlingar 

samt språkbruk. Framväxten av identiteter sker under nerbrytning av stereotypa roller och 

sjuksköterskan och patienten börjar se varandra som individer. Empati i detta sammanhang 

innebär att ha förståelse och delta i patientens tankar och känslor genom en neutral förståelse. 

Sympati är en djupare känsla av patientens situation samt en vilja till handling för att hjälpa 

patienten. Sympati beskrivs som en attityd hos sjuksköterskan. Sympati uttrycks som 

engagemang i patienten och uttrycks både verbalt och icke-verbalt samt via förhållningssätt, 

beteende. Det sista steget i interaktionsprocessen är en ömsesidig förståelse mellan patient och 

sjuksköterskan, vilket är det man vill uppnå med den mellanmänskliga interaktionen 

(Kristoffersen, 2006, ss. 30-31). 

 

Problemformulering 
 
Patienter med HIV/AIDS kan precis som alla andra människor, behöva vård inte bara inom 

infektionssjukvården, utan inom alla områden. Allmänsjuksköterskan och 
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sjuksköterskestudenten spelar en central roll i detta sammanhang. Relaterat till stigma, 

diskriminering och missförstånd som förekommer kring HIV/AIDS är detta ett område av vikt 

att belysa. Vid brister på kunskap samt förekomst av bristfälligt etiskt bemötande inom 

sjukvården sänks vårdkvaliteten och patienten blir lidande. Det är därför av intresse att 

undersöka kunskap och attityder kring HIV/AIDS hos allmänsjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter.  

SYFTE 
 
Syftet var att undersöka allmänsjuksköterskors och sjuksköterskestudenters kunskap och 

attityder kring HIV/AIDS i högt utvecklade länder, samt att undersöka vilka faktorer som kan 

påverka kunskap och attityder. 

Frågeställningar 
 

− Hur ter sig kunskapen om HIV/AIDS bland sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

samt vilka faktorer kan påverka kunskapen? 

− Hur ter sig attityder hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter gentemot patienter 

med HIV/AIDS samt vilka faktorer kan påverka dessa attityder? 

METOD 
 

Design 
 
Denna studie genomfördes som en allmän litteraturöversikt. Friberg (2012, s.133-34) 

beskriver att en litteraturöversikt görs för att undersöka kunskapsläget i ett specifikt 

omvårdnadsrelaterat område eller eventuellt kring ett problem inom sjuksköterskans 

verksamhetsområde. Vidare beskrivs att en litteraturöversikt som grundar sig i beskrivning av 

data benämns allmän litteraturöversikt. Forskningsartiklar och rapporter inom valt 

problemområde studeras och detta inkluderar både kvalitativa och kvantitativa artiklar som 

arbetsmaterial. Friberg (2012, s.100) menar att genom sökning av vetenskapliga artiklar samt 

analys och sammanställning av dessa resultat, kan aktuellt forskningsläge fastställas. 

Sammanställningen bidrar till kunskap som kan påverka det praktiska vårdarbetet. 
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Litteratursökning och urval 
 
Litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl samt PsychInfo. 

Sökningsförförandet har baserats på MeSH-termer, headings, theasaurus samt fritext och 

dessa har valts utifrån ord relaterade till syftet: HIV, AIDS, Kunskap, Attityd, Sjuksköterskor 

samt Sjuksköterskestudenter. Detta resulterade i sökorden: HIV infections, HIV-infected 

patients, HIV, acquried immunodeficiency syndrome, AIDS, (health knowledge, attitudes, 

practice), knowledge (general), knowledge, nursing knowledge, student knowledge, nurse 

attitude, student attitudes, attitudes, nurses, (students, nursing) och nursing students. 

Presentation av sökord utifrån syfte ses i tabell 1. Databassökningar presenteras i tabell 2. 

 
Tabell 1. Presentation av sökord utifrån syfte. 

Sökord utifrån syfte PubMed 
(MeSH) 

Cinahl 
(Headings) 

PsychInfo 
(Thesaurus) 

Cinahl 
Fritextsökning 

HIV 
HIV 

Infections 
HIV-Infected 

Patients 
HIV 

 
HIV 

AIDS 

  
Acquired 

Immunodeficiency 
Syndrome 

 

 
AIDS 

 
AIDS 

Kunskap 

 
Health 

Knowledge, 
Attitudes, 
Practice 

 

 
Nursing knowledge 

& 
Nurse Attitudes 

& 
Student Attitudes 

& 
Student Knowledge 

 

 
Knowledge 
(General) 

 

Knowledge 

Attityd 
 

Attitudes Attitudes 

Sjuksköterskor     Nurses 
 

Nurses 
 

Nurses 

Sjuksköterskestudenter 

 
Students, 
Nursing 

Nursing 
students 

Nursing students 

 
 

Kriterier för urval av artiklar 
 

För att inkluderas skulle de vetenskapliga artiklarna vara Peer Reviewed originalartiklar samt 

innefatta sjuksköterskans och/eller sjuksköterskestudentens perspektiv. De skulle vara 

godkända av en etisk kommitté, alternativt ha genomförts med informerat samtycke från 

deltagarna. Artiklarna skulle uppnå grad I under kvalitetsgranskning enligt en modifierad 

bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003), se bilaga 1 och 2. Data som låg till underlag 

för studierna i de vetenskapliga artiklarna skulle vara insamlad efter år 1997. De studier där 

datainsamlingsperiod ej har angivits, har försök till kontakt med författarna till dessa studier 



6 
 

genomförts. I en av de inkluderade artiklarna har insamlingsperiod för data ej angivits. 

Artikeln inkluderades efter kontakt med en av författarna. C. Oliver (personlig 

kommunikation, kl:20.56, 13 februari, 2013) uppgav att data insamlingen för studien av 

Oliver & Dykeman (2003) skedde år 1998. Endast studier vars data insamlats i ett land med 

ett Human Development Index1 [HDI] på väldigt högt eller högt inkluderades baserat på 

rankningen enligt United Nations development program ([UNDP], 2011, s. 127-130).  

 

Artiklar där det ej var möjligt att urskilja yrkesgrupper i resultatet exkluderades. Då vissa 

studier inkluderade t.ex. både sjuksköterskor och barnmorskor eller t.ex. både 

sjuksköterskestudenter och undersköterskestudenter ansåg författaren detta nödvändigt för att 

inte presentera felaktiga resultat utifrån syftet. (Tagit bort mening) 

 

Tabell 2. Översikt av litteratursökningar 
Datum och 

databas 

Sökord  Avgränsningar  Antal  

träffar  

Förkastade  Använda i resultatet 

2013-02-11 

Cinahl 

HIV-Infected Patients 

OR Acquired 

Immunodeficiency 

Syndrome AND 

Nurse Attitudes OR 

Student Attitudes OR 

Student Knowledge OR 

Nursing Knowledge 

Published Date from: 

19970101-20130215, 

English Language, 

Peer Reviewed 

73 49* 

13** 

14*** 

1**** 

Suominen et al. (2010) 
 
Röndahl, Innala och 
Carlsson (2003) 

 

 

2013-02-11 

PudMed 

HIV Infections AND 

Health Knowledge, 

Attitudes, Practice AND 

Nurses OR Students, 

Nursing 

Publication date 

from 1997/01/01 to 

2013/02/15, English 

92 66* 

16** 

7*** 

Bektas och Kulakac 
(2007) 
 
Lohrmann et al.  (2000) 

 

2013-02-12 

PsycInfo 

HIV OR AIDS AND 

Knowledge (General) 

OR Attitudes AND 

Nurses OR Nursing 

Students 

Publication date: 

1997-2013, Peer 

reviewed, English 

73 44* 

10** 

11*** 

1**** 

1***** 

Pita-Fernández, 
Rodríguez-Vazquez, 
Pertega-Dias. (2004) 
 
Nizik, Arslan, Özdemir 
och Apay (2012) 
 
Akgun Kostak, Unsar, 
Kurt och Erol (2012) 
 
Suominen et al. (2010) 
 
Oliver och Dykeman 
(2003)  
 

                                                 
1 HDI är ett index som används för att mäta välstånd i olika länder. En sammanställning av BNP, utbildningsnivå 
samt förväntad livslängd. Beräknas på en skala från 0-1. 
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Suominen et al. (2009)  
 

2013-02-12 

Cinahl 

HIV OR AIDS AND 

Nurses OR Nursing 

students AND Attitudes 

AND Knowledge 

Published Date from: 

19970101-20130216, 

English Language, 

Peer Reviewed 

153 111* 

24** 

8*** 

2**** 

7***** 

Ouzouni och Nakakis 
(2012) 
 

*=antal exkluderade efter lästa titlar. **=antal exkluderade efter lästa abstrakt. ***=antal 

exkluderade efter läst i sin helhet. ****=antal exkluderade efter kvalitetsgranskning. 

*****=dubbletter. 

 

Inkluderade artiklar  
 
Artiklarnas författare, publiceringsår, land, syfte, design, deltagare, analysmetod, 

huvudresultat och kvalitetsbedömning presenteras i tabellform i bilaga 3. Översikt av 

resultatartiklars Human Development Index (HDI) presenteras i tabellform i bilaga 4. 

 

Värdering av vetenskaplig kvalitet 
 
Enligt Friberg (2012, s.138) ska en värdering av de vetenskapliga artiklarna göras för att 

avgöra om en studie skall inkluderas eller ej. Granskningen utfördes genom användning av 

modifierade modeller av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för kvalitativa samt 

kvantitativa studier. I båda granskningsmallarna gjordes en ändring för att anpassa dessa till 

studiens syfte. Under båda originalmallarnas metod del fanns en punkt: Patienter med 

lungcancer. Denna punkt byttes ut i båda mallarna emot: 

Sjuksköterskors/sjuksköterskestudenters perspektiv. Modifierade versioner av mallarna ses i 

bilaga 1 och 2. De artiklar som inkluderade både kvalitativ och kvantitativ metod granskades 

med båda mallarna. Endast artiklar som uppnått grad I i granskningsförförandet har 

inkluderats då graderna under ansågs sänka värdet i slutresultatet. 15 vetenskapliga artiklar 

granskades och 11 artiklar uppnådde grad I. 

 

Forskningsetiska överväganden 
 
Polit och Beck (2012, s.15, 150) beskriver att forskning med människor styrs av etiska 

principer och dessa etiska principer finns för att säkerställa att deltagarnas rättigheter skyddas. 

Vidare beskrivs att en formel presentation inför en etisk kommitté oftast krävs (Polit & Beck, 
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2012, s.59).  Endast artiklar där det framgår att förförandet har godkänts av en etisk kommitté 

alternativt att deltagarna har uppgivit informerat samtycke har använts i denna 

litteraturöversikt. Informerat samtycke innebär enligt Polit och Beck (2012, s.157) att 

deltagarna har fått adekvat information om studien, förstått informationen samt har möjlighet 

att själv välja att delta eller ej.  

Forsberg och Wengstöm (2008, s.77) påpekar vikten av att presentera alla resultat som 

framkommer och tar upp vikten av den etiska aspekten att inte utesluta resultat som inte stöds 

av forskarens egna åsikter. I denna litteraturöversikt har inga artiklar som har motsvarat syftet 

samt inklusionskriterier uteslutits. Detta för att resultatet ej skall vara vinklat åt någon 

riktning. Författaren har haft en objektiv strävan att ej förvränga, försköna eller utesluta 

relevanta resultat från det material som samlas in. Ambitionen har varit att göra en så korrekt 

tolkning och översättning som möjligt av de vetenskapliga artiklarna och citat presenteras i 

sin originalform utan översättning.  

 

Dataanalys 
 
Förfarande av dataanalys har skett genom inspiration från Friberg (2012, s.140-142) som 

beskriver ett analysförförande för en allmän litteraturöversikt.  

 

Förfarande vid dataanalys 
 
Förförandet vid dataanalyseringen påbörjades genom upprepad läsning av inkluderade 

artiklar. Detta följdes av en övergripande sammanställning av varje artikel i en översiktstabell, 

se bilaga 3. Sedan genomfördes sammanställning samt översättning av varje enskild artikels 

resultat. Sammanställningen innefattade även tolkning av tabeller. Litteraturöversiktens syfte 

och frågeställningar utformade ramen för ett deduktivt angripande av de inkluderade 

artiklarna. Syftet och frågeställningarnas ram för arbetet ledde till ett förutsett utfall av 2 

huvudteman. Data som var relevant för litteraturöversiktens syfte identifierades från varje 

artikels översatta resultatdel genom utformning av meningsbärande enheter som sorterades i 

relation till vilken artikel de tillhörde. Exempel på meningsbärande enhet ur analysförförandet 

ses i tabell 3. 

Utifrån detta identifierades 16 teman. Materialet färg kodades efter artikel, alltså varje artikels 

tillhörande meningsbärande enheter fick en egen färg. De 16 temana staplades och alla 

meningsbärande enheter placerades in under tillhörande tema. Sammanställning under varje 
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tema skedde med fokus på likheter och skillnader i materialet. Efter sammanställning av de 

meningsbärande enheterna under varje tema sammanställdes vissa av dessa och resulterade 

slutligen i 10 underteman som presenterades under två förutbestämda huvudteman. 

Avslutningsvis genomfördes en beskrivande presentation av resultatet. Resultatöversikt 

presenteras i tabell 4. 

 

Tabell 3. Exempel på meningsbärande enhet ur analysförförandet. 
Meningsbärande enhet Översatt meningsbärande 

enhet  
Underrubrik Rubrik 

Of the Participants 56,2 % belived 

that they could protect themselfs 

against AIDS by being vaccinated 

for it (Ouzouni & Nakakis, 2012, 

s.136). 

Det framkom att 56,2 % av 
studenterna felaktigt ansåg att 
de kunde skydda sig mot 
AIDS genom vaccinering.  
 

Skyddsmedel Kunskap 

 

RESULTAT 
 
Tabell 4. Resultatöversikt. 

Rubriker = Huvudteman Underrubriker = Underteman 
Kunskap - Sjukdomskunskap hos 

sjuksköterskestudenter 
- Smittvägar  
- Skyddsmedel 
- Utbildning 
- Medvetenhet om riskgrupper för 

HIV/AIDS hos sjuksköterskestudenter 
- Faktorer som kan påverka kunskapen  

Attityder - Känslor och diskriminering 
- Viljan att vårda 
- Rädsla 
- Faktorer som kan påverka attityder 

 

Introduktion 
 
Resultat i denna litteraturöversikt är en sammanställning av 11 vetenskapliga artiklar. Av 

dessa var 9 av kvantitativ metod och 2 var av mixad metod vilket innebär att de inkluderade 

både kvantitativ och kvalitativ metod. De vetenskapliga artiklarna innehåller data som 

insamlats i länderna: Kanada, Tyskland, Sverige, Finland, Spanien, Grekland, Estland, 

Litauen samt Turkiet.  
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Kunskap 
 

Sjukdomskunskap hos sjuksköterskestudenter 
 
Majoriteten av studenterna var korrekt medvetna om att HIV/AIDS är en sjukdom som 

angriper immunsystemet samt att det inte finns något botemedel (Lohrmann et al. 2000; 

Suominen et al. 2010a). Även andelen studenter som angav sig medveten om att HIV/AIDS är 

en blodsmitta presenterades som hög (Bektas & Kulakac, 2007; Lohrmann et al., 2000).  

I studien av Suominen et al. (2010a) var det 23,9% av studenterna som visste korrekt att de 

första symtomen av HIV kan visas sig inom 6 månader efter infektionstillfället. 

Medvetenheten om att viruset inte är liknande andra virus som kan överföras sexuellt låg 

mellan 43-85,2 % hos studenterna och kunskapen om att infektioner är vanliga 

komplikationer till AIDS var det en medvetenhet på mellan 26,8-89 % (Lohrmann et al. 2000; 

Suominen et al. 2010a). Det framkom även att cirka en tredjedel av studenterna i studien gjord 

av Bektas och Kulakac (2007) felaktigt ansåg att orsaken till HIV/AIDS var okänd samt att 

sjukdomsförloppet kunde jämföras med allvaret vid en förkylning. 

 

Smittvägar  
 
Att HIV/AIDS skulle smitta via hosta, nysning, myggor/insekter samt att dela toalettstol med 

en HIV/AIDS smittad person var uppfattningar som framkom(Bektas & Kulakac, 2007; 

Ouzouni & Nakakis, 2012). Även felaktiga påståenden som att man kunde smittas genom 

kyssar samt att äta en maträtt som tillagats av en person med HIV/AIDS påvisades (Bektas & 

Kulakac, 2007). Dock var kunskapen relativt hög kring det faktum att saliv, tårar och urin inte 

innehåller hög koncentration av HIV (Lohrmann et al. 2000; Suominen et al., 2010a). 

Att HIV/AIDS smittar via både hetero- och homosexuella relationer var kunskapen hög bland 

både studenter och sjuksköterskor (Lohrmann et al., 2000; Pita-Fernández, Rodríguez-

Vazquez & Pertega-Diaz., 2004; Suominen et al., 2010a).  

Att vårda patienter med HIV/AIDS över en längre tid sågs av studenter som en ökad risk för 

att bli smittad. Detta då trots att man vidtog försiktighetsåtgärder (Nazik, Arslan, Özdemir & 

Apay, 2012). Dock ansåg en majoritet av studenterna i studien av Suominen et al. (2010a) att 

daglig kontakt med HIV/AIDS inte ökade risken för att bli smittad.  

 

Skyddsmedel 
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Att man kan använda kondom som skydd mot HIV/AIDS var det många av studenterna som 

var medvetna om (Lohrmann, et al., 2000; Ouzouni & Nakakis, 2012). De var även medvetna 

om att det inte är ett skydd till 100 % (Lohrmann et al., 2000; Suominen et al., 2010a). Det 

framkom att 56,2 % av studenterna i studien av Ouzouni och Nakakis (2012) ansåg att de 

kunde skydda sig mot AIDS genom vaccinering.  

Andelen studenter som angav sig medvetna om försiktighetsåtgärder vid hantering av blod 

eller kroppsvätskor under omvårdnaden av en patient med HIV/AIDS presenterade som hög 

(Lohrmann et al., 2000). Studenter uppgav att man inte behöver använda sig av heltäckande 

skyddskläder eller ansiktsskydd rutinmässigt i kontakt med patienter med HIV/AIDS 

(Lohrmann et al. 2000; Suominen et al. 2010a). Det påvisades dock att 32,5 % av 

sjuksköterskorna i studien av Pita-Fernández et al. (2004) ansåg att man var i behov av 

handskar för att vidröra en patient med AIDS samt att 6 % uppgav att de skulle undvika 

kontakt med en person som hade HIV/AIDS som en säkerhetsåtgärd. 

 

Utbildning 
 
Utbildningsmässigt framkom att studenter upplevde undervisningen om HIV/AIDS under 

sjuksköterskeutbildningen som otillräcklig (Ouzouni & Nakakis, 2012). Även sjuksköterskor 

delade denna mening (Oliver & Dykeman, 2003).  En sjuksköterska uttryckte sig enligt 

följande:  

I don’t fell, as health care professionals, we have been properly educated with 

the disease and of the progress research has made. (Oliver & Dykeman, 2003, 

s.656) 

 

Medvetenhet om riskgrupper hos sjuksköterskestudenter 
 
Majoriteten, 99 %, av studenterna i studien av Lohrmann et al. (2000) uppgav att personer i 

högrisk för att infekteras med AIDS var intravenösa drogmissbrukare, personer som inte 

skyddade sig sexuellt och prostituerade. Att personer med många sexuella partners var en 

riskgrupp samt intravenösa drogmissbrukare var majoriteten av studenterna i studien av 

Bektas och Kulakac (2007) medvetna om. Studenterna i studien av Suominen et al. (2010a) 

visade sig även de relativt medvetna om riskgrupper och riskfaktorer för HIV/AIDS. Dock 

påvisades att ca en tiondel (10,8 %) av studenterna i studien av Ouzouni och Nakakis (2012) 
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trodde att AIDS endast kunde drabba intravenösa drogmissbrukare, prostituerade och 

homosexuella, och alltså inte personer utanför dessa riskgrupper. 

 

Faktorer som kan påverka kunskapen  
 
De främsta demografiska variablerna som påverkade kunskapsnivån kring HIV/AIDS positivt 

hos studenter var ålder (Bektas & Kulakac, 2007; Ouzouni & Nakakis, 2012; Suominen et al., 

2010a), samt hur långt man kommit i pågående utbildning (Bektas & Kulakac, 2007; 

Suominen et al., 2010a). Suominen et al.(2010a) påvisade att de som var gifta/sambo hade 

högre kunskap kring HIV/AIDS och Lohrmann et al.(2000) påvisade att de som uppgav sig 

vara singlar hade högre kunskap än de som var gifta/skilda/änka. År av yrkeserfarenhet 

påverkade kunskapen kring HIV/AIDS negativt hos både sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter (Suominen et al., 2010a, 2010b). Vidare påträffas att ha barn som 

sjuksköterska var en faktor som påverkade kunskapsnivån kring HIV/AIDS i negativ riktning 

(Suominen et al., 2010b).  I studien av Ouzouni och Nakakis (2012) framkom att religion 

hade en negativ påverkan på kunskap, alltså att de som var religiösa inte hade lika mycket 

kunskap om HIV/AIDS som de som ej var religiösa. 

Att inneha tidigare erfarenhet av att ge vård till en patient med HIV/AIDS påverkade 

kunskapsnivån positivt hos både studenter och sjuksköterskor (Lohrmann et al., 2000; 

Suominen et al., 2010a, 2010b). Även de som hade blivit tillfrågade att vårda en patient med 

HIV/AIDS påvisade högre kunskap kring HIV/AIDS (Lohrmann et al., 2000; Suominen et al., 

2010b). Sjuksköterskor och studenter som var villiga att vårda en patient med HIV/AIDS 

påvisade högre kunskap kring viruset (Ouzouni & Nakakis, 2012; Suominen et al., 2010b) 

samt att känna en familjemedlem eller närstående med HIV/AIDS påverkade kunskapsnivån 

positivt hos sjuksköterskor (Suominen et al., 2010b).  

 

Attityder 
 

Känslor och diskriminering 
 
Sjuksköterskor och studenter uttryckte känslor av empati och medlidande för patienter med 

HIV/AIDS (Bektas & Kulakac, 2007; Nazik et al. 2012; Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). 

Känslor av hjälplöshet påvisades hos sjuksköterskor (Oliver & Dykeman, 2003) och en del 

studenter fann det svårt att vara sympatisk mot patienter med HIV/AIDS (Nazik et al., 2012). 



13 
 

Känslor av sympati relaterat till på vilket sätt en patient ådragit sig HIV/AIDS påvisades.  

I studien gjord av Lohrmann et al.(2000) påvisades att 18 % av studenterna ansåg sig ha lite 

sympati för patienter som ådragit sig AIDS via intravenöst missbruk. Det framkom även att 

53 % av studenterna uppgav sig inte känna mer sympati för den som ådragit sig viruset via 

intravenöst missbruk jämfört med den som smittats via blodtransfusion.  

Bektat och Kulakac (2007) visade på att studenter var negativare mot personer som ådragit sig 

HIV/AIDS genom intravenöst missbruk eller blodtransfusion än mot de patienter som ådragit 

sig HIV/AIDS via födsel eller sexuell kontakt. 

 

Det framkom att vissa studenter såg AIDS som en konsekvens av sexuell lösaktighet vilket 

påverkade känslan mot patienten. En student uttryckte sig enligt följande: 

 
Although they know that they could be infected by HIV, they didn´t take 

preventative measures, so I have very negative feelings towards them (Bektas & 

Kulakac, 2007, s.891) 

 
Vidare beskriver Bektas och Kulakac (2007) att majoriteten av studenterna uppgav att 

HIV/AIDS inte var något att skämmas över samtidigt som de upplevde att personer med 

viruset inte accepterades av andra människor. 

 
I feel sorry for them because they have an incurable illness and people 

stigmatise and isolate them from society. (Bektas & Kulakac, 2007, s.893) 

 

Kring stigmatisering inom vården uttryckte sig en sjuksköterska enligt följande: 

 
 My peers´stigma toward the person with AIDS – makes me angry. (Oliver & 

Dykeman, 2003, s.655).  

 
Oliver och Dykeman (2003) beskriver även att sjuksköterskor själva ibland kände sig 

diskriminerade på grund av att de hade ett HIV-relaterat arbete. Trots detta så framkom det en 

antydan av stolthet och tillfredsställelse i att ge vård till patienter med HIV/AIDS. En 

sjuksköterska uttryckte sig enligt följande: 

 
I get to give them unbiased care. Show that not all people are prejudiced with 

the fact that they have HIV/AIDS. (Oliver & Dykeman, 2003, s.655) 
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Viljan att vårda 
 
I internationella jämförelsestudier kring studenter i Finland, Estland och Litauen fram kom att 

Finlands och Estlands studenter påvisade en vilja mellan 79-82,3 % till att vårda patienter 

med HIV/AIDS, och Litauens studenter påvisade en vilja på ca 18 % (Suominen et al., 2009, 

2010a). Vid liknande internationell undersökning bland sjuksköterskor i Finland, Estland och 

Litauen fram kom att 81 % av de finska, 54 % av de estniska och 9 % av de litauiska 

sjuksköterskorna påvisade vilja att vårda patienter med HIV/AIDS (Suominen et al., 2010b). 

Majoriteten av studenterna i studien av Ouzouni och Nakakis (2012) uppgav sig som villiga 

att vårda en patient med HIV/AIDS men samtidigt var det nästan en fjärdedel som uppgav att 

de skulle undvika det. Studenter var mer villiga att vårda personer som hade fått viruset via 

födsel eller via sexuellkontakt jämfört med de som ådragit sig HIV/AIDS via intravenöst 

missbruk eller blodtransfusion (Bektas & Kulakac, 2007). Både sjuksköterskor och studenter 

uttryckte att om det fanns möjlighet att välja, så skulle de välja att inte vårda patienter med 

HIV/AIDS (Nazik et al., 2012; Röndahl et al., 2003). Andelen av sjuksköterskor och studenter 

som vid något tillfälle hade vägrat att vårda patienter med HIV/AIDS var låg (Lohrmann et 

al., 2000; Ouzouni & Nakakis, 2012; Suominen et al., 2009, 2010a, 2010b).  

 

Rädsla 
 
Det förekom både relativt låg rädsla inför HIV/AIDS (Lohrmann et al., 2000; Röndahl et al., 

2003) samt relativt hög rädsla (Bektas & Kulakac, 2007; Oliver & Dykeman, 2003) bland 

både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Bektas och Kulakac (2007) påvisar att 

rädslan hos studenterna kring HIV/AIDS var relaterad till att man inte ville bli smittad av ett 

virus som leder till döden. En student beskrev enligt följande:  

 
I´m anxious and afraid of becoming infected. (Bektas & Kulakac, 2007, s.891) 

 
Bland sjuksköterskorna i studien av Oliver och Dykeman (2003) var rädslan att bli smittad av 

HIV/AIDS ett av de mest förekommande problemen som citerades. Denna oro förknippades 

med naturen av deras arbete, en sjuksköterska uttryckte sig enligt följande:  

 
Nurses are afraid to work with patients with HIV/AIDS – worried regarding 

needle stick that could cause their demise. (Oliver & Dykeman, 2003, s.654) 
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För vissa av sjuksköterskorna sågs utbildning och säkerhetsåtgärder som ett sätt att hantera 

rädslan över att bli smittad. En sjuksköterska uttryckte sig enligt följande: 

 
I think that we are all very scared of the virus transmission while giving care, 

even with universal precautions. This causes a lot of stress for us and I am sure 

that our clients who suffer from AIDS feel it and this increases their anxiety 

level. Our work is not only the physical care, but also the mental health. We 

can´t possibly do that with a worried expression when it comes to care of our 

patients. But how can we put our client with AIDS at ease if we too are scared. I 

think that we need more education on transmission and prevention and on the 

care of patients with HIV. (Oliver & Dykeman, 2003, s.654) 

 

Faktorer som kan påverka attityder  
 
Sjuksköterskor och studenter som uppgav att de hade barn hade sämre attityder till HIV/AIDS 

jämför med de som uppgav att de inte hade barn (Suominen et al., 2009, 2010b). De 

sjuksköterskor som var gifta hade sämre attityder till HIV/AIDS än de som var ogifta. År av 

utbildning påverkade attityder positivt, ju längre utbildning sjuksköterskorna hade ju 

positivare uppgavs deras attityder till HIV/AIDS vara (Akgun Kostak, Unsar, Kurt & Erol, 

2012; Suominen et al., 2010b). Äldre studenter påvisades ha positivare attityder än yngre 

(Nazik et al., 2012; Ouzouni & Nakakis, 2012), och yngre sjuksköterskor påvisades ha 

positivare attityder än äldre kring HIV/AIDS (Pita-Fernández et al., 2004). Sjuksköterskors år 

av yrkesverksamhet påvisades påverka attityder till HIV/AIDS negativt (Suominen et al., 

2010b). Bland studenter framkom det även att ju längre man kommit i sin pågående 

utbildning, desto negativare attityd påvisades (Nazik et al., 2012), samt att studenter som 

uppgav sig vara religiösa hade sämre attityder än de som inte uppgav sig vara det (Ouzouni & 

Nakakis, 2012).  

Viljan att vårda patienter med HIV/AIDS var en faktor som påvisades ha en positiv påverkan 

på attityder hos både studenter och sjuksköterskor. Även studenter och sjuksköterskor som 

tidigare hade tillfrågats att vårda patienter med HIV/AIDS eller de som genomför omvårdnad 

på denna patient grupp visade positivare attityder än de som inte har gjort det. Att känna en 

familjevän eller närstående med HIV/AIDS var även det en faktor som påverkade attityden till 

HIV/AIDS positivt hos både studenter och sjuksköterskor (Suominen et al., 2010b, 2009). 

Studenter som påvisade hög kunskapsnivå påvisade även positivare attityder till HIV/AIDS än 

de med lägre kunskapsnivå (Lohrmann et al., 2000) 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 
Databasen PubMed är världens största medicinska referensdatabas och Cinahl berör främst 

hälso- och vårdvetenskap(Backman, 2008, s.193). Databasen PsycINFO innefattar främst 

området beteendevetenskap, men berör även närliggande områden som medicin och socialt 

arbete(Backman, 2008, ss.192-193). Genom denna information ansåg författaren dessa 

relevanta för användning i sökningsförfarandet. Användningen av sökord bearbetades 

noggrant för att optimera sökningarna så långt som möjligt. I längsta möjliga utsträckning 

använders MeSH-termer, Headings och Thesaurus i sökningarna. En fritextsökning gjordes 

för att försäkra att relevant material ej missats. Fritextsökningen resulterade i en utvald artikel. 

Detta föranledde författaren att se sina sökord som områdestäckande.  

 

Begränsningen till högt utvecklade länder relaterade till att författaren ansåg dessa länders 

kunskap och attityder mer representativt för denna litteraturöversikts målgrupp, den svenska 

allmänsjuksköterskan och sjuksköterskestudenten. Att endast inkludera högt utvecklade 

länder begränsade urvalet av vetenskapliga artiklar avsevärt. Därav togs beslutet att inkludera 

sjuksköterskestudenter. Trots att begränsningen till högt utvecklade länder begränsade urvalet 

av vetenskapliga artiklar ansåg författaren detta som en styrka i arbetet. Den insamlade data 

ansåg författaren mer trovärdig till den målgrupp denna litteraturöversikt riktat sig mot.  

 

Att begränsning av årtal förekom var relaterat till framgången av kombinationsterapin med 

antiretrovirala läkemedel som introducerades år 1996 (RAV, 2011, s.8). Författaren kunde 

inte framföra bevis på att framgången genom den antiretrovirala behandlingen för HIV/AIDS 

hade påverkat attityder, men inte heller kunde det påvisas att det inte påverkade attityder. Att 

kunskapen påverkas av den antiretrovirala behandlingsframgången är däremot tydligare då 

smittsamheten påverkas av denna. Detta ansågs som tillräckliga anledningar av författaren för 

att använda sig av tidsbegränsningen. Att inte inkludera studier med data insamlad innan år 

1996 begränsa dock tillgången till material avsevärt. Forsberg och Wengström (2008, s.122) 

belyser vikten av vetenskap som färskvara. Vetenskap ska presentera det aktuella 

kunskapsläget. Författaren ansåg där av användningen av tidsbegränsningen som en styrka i 

arbetet. Material insamlat tidigare än år 1996 skulle möjligen ha sänkt trovärdigheten av 

resultatens likhet till aktuell kunskap och attityder till HIV/AIDS. 
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En svaghet i samband med tidsbegränsningen var att inte alla vetenskapliga artiklar uppger 

tidpunkt för insamlad data. Fyra stycken intressanta artiklar under sökningsförförandet 

uppgav ej tidpunkt. Försök till kontakt med författarna till dessa resulterade i att en av dessa 

fyra kunde inkluderas. Detta innebar då alltså att tre stycken artiklar exkluderades relaterat till 

ej uppgivet datum för insamlad data. Dessa artiklar kunde ha bidragit med relevant data för 

litteraturöversikten. Om dessa studier skulle ha inkluderats trots brist på information av tid för 

insamlad data skulle det dock enligt författaren sänkt trovärdigheten i resultatet då garantin 

för resultatets aktualitet skulle försvinna. Samma tankesätt fördes av författaren när resultat 

som berörde flera yrkeskategorier uteslöts om resultatet ej särskilde yrkesgrupperna. 

Användbar data gick möjligen förlorad, men samtidigt vore det enligt författaren fel att 

presentera information i kontexten kring sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter om det 

möjligen kunde vart resultat från en annan yrkeskategori.  

 

Syftet i studien av Oliver och Dykeman (2003) speglar möjligen ej denna litteraturöversikt 

syfte. Men efter att ha läst artikeln ansåg författaren att de innehåll som berörde 

sjuksköterskan var av vikt att presentera. Artikelns resultat svarar på litteraturöversiktens 

attityd del i hög grad och valdes därför att inkluderas. 

 

Alla inkluderade studier var av hög vetenskaplig kvalitet baserat på granskningsmallarna av 

Carlsson och Eiman (2003). Detta anser författaren som en styrka i arbetet. 

 

Backman (2008, s.87) tar upp att man bör beakta vad som kallas ”Publications bias”. Detta 

innebär att resultat uteslutits vilket vinklar arbetet åt en viss riktning. I analysarbetet har 

författaren beaktat detta fenomen och i längsta grad undvikit att utesluta resultat. Fokus lades 

främst på att presentera likheter och skillnader. Författaren anser att resultatet inte på något 

sätt vinklats i positiv eller negativ riktning.  

 

Forsberg och Wengström (2008, s. 106) upplyser om att bortfall kan påverka en studies 

interna validitet. Bortfallsprocentens betydelse varierar dock i olika studier och vid 

enkätundersökningar anses det vanligt med bortfall. Många av studierna i denna 

litteraturöversikt hade relativt stora bortfall. Författaren ser ändå detta som en svaghet hos de 

resultat som presenteras från studier med höga bortfall. Det kan antas att andelen bortfall har 

en avvikande uppfattning jämfört med de som deltar.  
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Två underrubriker under huvudtemat kunskap presenterar endast resultat av 

sjuksköterskestudenter. Tillgängligt material kring sjuksköterskans kunskap om HIV/AIDS 

var låg vilket resulterade i att huvudtemat kunskap till stor del representerades av 

sjuksköterskestudenter. Författaren anser inte denna del av syftet tillfredsställt, vilket är en 

brist i arbetet.  

 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna allmänna litteraturöversikt var att undersöka allmänsjuksköterskors och 

sjuksköterskestudenters kunskap och attityder kring HIV/AIDS samt vilka faktorer som kan påverka 

dessa. Missuppfattningar kring smittvägar påträffades hos studenter och brister i 

sjuksköterskeutbildning påvisades. Överlag uttrycktes empati och medlidande för patienter med 

HIV/AIDS men även förekomst av stigmatisering och rädsla påvisades. Både sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter skulle välja att inte vårda patienter med HIV/AIDS om möjligheten fanns. 

Både kunskap och attityder påverkades positivt av viljan att vårda patienter med HIV/AIDS samt att 

tidigare haft kontakt med HIV/AIDS. 

 

Många missuppfattningar angående hur HIV/AIDS smittar påvisades bland 

sjuksköterskestudenter. Att missförstånd kring smittvägar förekommer påvisas även av 

Aggelton et al. (2005, s.4). Precis som Aggelton et al.(2005, s.4) anser även författaren att 

detta är en av anledningarna till att det förekommer stigmatisering, diskriminering och 

negativa attityder. Okunskapen kring smittvägar är ett problem som måste bearbetas. Att 

resultatet visar på att utbildningen kring HIV/AIDS ses som bristfällig av både sjuksköterskor 

och sjuksköterskestudenter upplevs oroväckande. Bristfällig utbildning anser författaren 

försvårar följsamheten till bland annat patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) och AFS 

(1983:23).  I en studie gjord av Mockiene et al. (2011)  genomfördes en två dagars utbildning 

kring HIV/AIDS hos sjuksköterskor vilket påvisades ha positiv effekt på kunskapen kring 

HIV/AIDS. Mockiene et al. påpekar även att sjuksköterskor behöver mera information och 

måste hålla sig uppdaterade kring ny kunskap kring HIV/AIDS. Detta anser författaren 

indikerar på att kortare initiativ till utbildning kan ge effekt samt troligen påverka vården 

kring HIV/AIDS positivt.  

 

Resultatet visar att religion påverkar kunskapen negativt vilket även styrks av Aggelton et al. 

(2005, s. 7). Detta framkom inte som ett påtagligt problem i resultatet av denna 



19 
 

litteraturöversikt men författaren anser ändå detta av vikt att belysa då det är ett ämne som 

indikerar stor problematik. När religion och vetenskap möts kan de ibland leda till en 

konfrontation som kan vara svårt att bemästra. Detta är något som författaren anser att 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter bör vara medvetna om. 

  

Hur en person blivit smittad med HIV/AIDS påvisades i resultatet påverka 

sjuksköterskestudenters grad av sympati till patienter med viruset. Varas-Días och Marzán-

Rodríguez (2007) påvisade även i deras studie att hur en person blivit smittad med HIV/AIDS 

påverkade personalens attityder gentemot dessa patienter. Om patienten själv inte har ett 

ansvar över att den blivit smittad, ansågs risken att bli utsatt för negativa attityder som lägre.  

Att stigmatiseringen förekom och förvisades av sjuksköterskor och studenter framkom i 

resultatet. Att resultatet indikerar på att negativa attityder och förutfattade meningar förskjuts 

av sjuksköterskor anses av författaren som en stor tillgång. Enligt ICN:s etiska kod (2007) har 

sjuksköterskan ett ansvar att på arbetsplatsen utveckla strukturer som stödjer etiska 

värderingar. Vård och omsorg är ett arbete som oftast utförs i form av team vilket enligt 

författaren ger möjligheten till att lära och influeras av varandra. Sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter kan använda sig själva som redskap i frågan kring HIV/AIDS och 

sprida både kunskap och etiska förhållningssätt som kan påverka vården positivt.   

 

Att negativa attityder var kopplat till rädslan av att bli smittad framkom i resultatet.  Detta 

styrks även av Hassan och Wahsheh (2011). I studien av Hassan och Wahsheh hade 75 % av 

sjuksköterskorna negativa attityder till HIV/AIDS vilket relatera till en rädsla för att bli 

smittad. Även Aggelton et al. (2005, s. 4) tar upp denna problematik. Att utbildning skulle 

vara ett sätt att reducera rädsla framkom från sjuksköterskor i resultatet. Författaren anser att 

med rätt utbildning och erfarenhet av att vårda patienter med HIV/AIDS minskar risken för 

negativa attityder. Dessa antagande stöds av Hassan och Wahsheh (2011). En studie av Peate, 

Muominen, Välimäki, Lohrmann, och Muinonen (2002) påvisar vikten av att tillhandahålla 

utbildning om HIV/AIDS och att stödja sjuksköterskestudenter som känner sig rädda för att 

bli smittade i omvårdnadssituationer. Mockiene et al. (2011) påpekar vikten av att få 

möjligheten att utforska den egna attityden kring HIV/AIDS. Granot and Tabak (2002) menar 

att det är viktigt att utbildningen är utformad så att sjuksköterskestudenter lär sig hantera 

moraliska frågor i mötet med patienten. Viljan till att vårda patienter med olika bakgrunder 

och olika typer av sjukdomar bör uppmuntras.  
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Resultatet visar både hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter att tidigare erfarenhet av 

HIV/AIDS samt viljan till att vårda patienter med HIV/AIDS, påverkar både kunskap och 

attityder positivt. Detta talar enligt författaren att erfarenhet spelar en viktig roll. Som påvisats 

av Aggelton et al.(2005, s.7) förekommer det fördommar kring individer med HIV/AIDS, att 

de endast är personer från Afrika, homosexuella eller knarkare som har viruset. Denna typ av 

fördommar anser författaren kunna brytas genom erfarenhet av att vårda patienter med 

HIV/AIDS. I resultatet påvisas ett samband mellan hög kunskap och positiva attityder. Enligt 

författaren skulle detta indikera på att det är kunskapsbrist som leder till sämre attityder. Om 

man har kunskap om HIV/AIDS och hur det smittar så finns det enligt författaren ingen 

anledning till att bemöta dessa människor på ett annorlunda sätt. Det finns heller ingen 

anledning att vara rädd för att bli smittad om man utför sitt arbete baserat på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. 

 

Travelbees omvårdnadsfilosofi beskriver det första mötet mellan sjuksköterskan och 

patienten. Om förutfattade meningar om patienten förekommer hos sjuksköterskor måste 

dessa brytas (Kristoffersen, 2006, s. 30). Som Allwood et al. (1988, s.2) påvisar genom den 

konativa komponenten av attityder så hänger attityd och handling samman. Författaren anser 

att om förutfattade meningar inte läggs åt sidan så lyser de troligen igenom. Patienter ser detta 

genom hur sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter uppträder, utför handlingar samt talar. 

Detta kan leda till att processen av individernas identitetsframväxt kan störas. Om 

sjuksköterskan eller sjuksköterskestudenten skulle uppträda avvisade finns det en risk att det 

sänker patientens förtroende för vården. Det finns även en risk att patienter bildar sig en 

negativ uppfattning om sjuksköterskor eller sjuksköterskestudenter. Patienter kan känna sig 

avvisad eller kränkt av en avvikande reaktion. Baserat på den stigmatisering och 

diskriminering som under längre tid förekommit mot patienter med HIV/AIDS anser 

författaren att det är av stor vikt att dessa personer ej skall bli bemötta av stigmatisering eller 

diskriminering inom vården.  

Resultatet påvisar att både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter överlag uttryckte empati 

och medlidande för patienter med HIV/AIDS. Den emotiva komponenten som beskrivs av 

Allwood et al.(1988, s.2) kopplar samman individens känslor med attityden. Författaren anser 

utifrån detta att exempelvis empati mot en patient med HIV/AIDS avspeglar en attityd hos 

sjuksköterskan eller sjuksköterskestudenten. Empati är en del i Travelbees 

interaktionsprocess. I omvårdnadssammanhang är empati viktigt för att förstå patienten. 

Empati är dock inte något som kan förväntas i alla situationer. Empati bygger på egna 
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upplevelser som sätts i relation till en annan individs upplevelser och förklaras som en 

utvecklingsprocess hos sjuksköterskor (Kristoffersen, 2006, s.30-31).  

 

Författaren ser detta fenomen som en möjlig orsak till att vissa faktorer påverkar attityder mer 

än andra. Resultatet påvisar att vara villig att vårda patienter med HIV/AIDS, att blivit 

tillfrågad att vårda eller ha genomfört omvårdnad samt att känna en familjemedlem eller 

närstående var faktorer som påvisades påverka attityder positivt hos både studenter och 

sjuksköterskor. Författaren anser att genom alla dessa faktorer har sjuksköterskors eller 

sjuksköterskestudenters tankegång till HIV/AIDS aktiverats. Möjligen har någon form av 

empati utvecklats i de tidigare upplevda situationerna, vilket lett till att attityderna mot 

patienter med HIV/AIDS blivit mer empatiska.  

Författaren anser att man genom erfarenhet kan påverka den kognitiva attitydkomponenten 

som tas upp av Allwood et al. (1988, s.2). Erfarenheten kan påverka det sakliga 

informationsinhållet kring HIV/AIDS. 

Empati kan enligt Travelbees omvårdnadsfilosofi utvecklas till sympati. Sympati hänger 

samman med en önskan om att kunna hjälpa patienten. Denna önskan grundar sig i förståelsen 

man byggt upp för patienten i empati fasen (Kristoffersen, 2006, s. 31). I resultatet framkom 

att sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter uttryckte att om det fanns möjlighet att välja, så 

skulle de välja att inte vårda patienter med HIV/AIDS. För att nå det sista steget i 

interaktionsprocessen inom omvårdnaden krävs det enligt Travelbee en önskan att vilja hjälpa 

samt kunskap och färdigheter för att genomföra omvårdnaden (Kristoffersen, 2006, s.31). 

Författaren avser att om man i grund och botten ha en vilja att avstå, skulle detta störa 

etablerandet av en mellanmänsklig relation och påverka vården negativt.  

SLUTSATS 
 
Denna allmänna litteraturöversikt påvisar vikten av kunskap kring HIV/AIDS i omvårdnaden 

av patienter med viruset. Kunskap ter sig som en grundsten i uppbyggnaden av attityder. 

Okunskap är en stor bidragande faktor till bristfälliga attityder. Resultatet indikerar att det 

förekommer brister inom sjuksköterskeutbildningen kring HIV/AIDS. Vidare forskning kring 

om sjuksköterskors och sjuksköterskestudenter kunskapsmål uppnås genom utbildningen 

behövs för att kunna säkerställa att en god vård till patienter med HIV/AIDS kan ges. 

Kopplingen mellan Travelbees omvårdnadsfilosofi och resultatet av denna litteraturöversikt 

påvisar att sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter bör reflektera över den individuella 
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attityden till HIV/AIDS. Om reflektion kring den egna attityden sker, är individen möjligen 

bättre rustad för mötet med en patient med HIV/AIDS.     

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

REFERENSER 
 
*= Vetenskapliga artiklar i form av primärkällor som ingår i litteraturöversiktens resultat del. 
 

AFS 1986:23. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om skydd mot blodsmitta. Stockholm: 
Arbetsmiljöverket. Hämtad 2013-03-07 från, http://www.av.se/dokument/afs/afs1986_23.pdf 

 
Aggelton, P., Malcom, A. & Wood, K. (2005). HIV- related stigma, discrimination and 

human rights violations. Switzerland: Joint United Nations programme on HIV/AIDS. 
Hämtad 2013-03-04 från, http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc999-
humrightsviol_en.pdf 
 
*Akgun Kostak, M., Unsar, S., Kurt, S. & Erol, O. (2012). Attitudes of Turkish midwifes and 
nurses working at hospitals towards people living with human immunodeficiency 
virus/acquired immune deficiency syndrome. International Journal of Nursing Practice, 18, 
437-444. doi: 10.1111/j.1440-172X.2012.02062.x 

Allwood, J., Franker, G. & Kós-Dienes, D. (1988). "Värderingar, Attityder och Tvärkulturell 
kommunikation" in Allwood (Ed.) Attityder och värderingar i kulturmöten, Papers in 
Anthropological Linguistics 19 and KIM 6, University of Göteborg, Dept of Linguistics, pp. 
1-13. Hämtad 2013-03-07 från, http://sskkii.gu.se/jens/publications/bfiles/B22.pdf 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB 

*Bektas, H. A. & Kulakac, Ö. (2007). Knowledge and attitudes of nursing students towards 
patients living with HIV/AIDS (PLHIV): a Turkish perspective. AIDS Care, 19(7), 888-894. 
doi: 10.1080/09540120701203352 

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad studiematerial för 

undervisning inom projektet “Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan 

Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Malmö Högskola, Hälsa och samhälle. 
 
Centers for disease control and prevention. (2012). Hämtad 2013-03-10 från, 
http://www.cdc.gov/hiv/topics/basic/ 
 
Forsberg, F. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 
Natur och kultur. 
 
Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats- en 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2 uppl) (ss. 133-143). Lund: 
Studentlitteratur. 

Granot, T. & Tabak, N. (2002). Nursing students` right to refuse to treat patients and the 
relationship between year of study and attitude towards patient care. Medicine and Law, 

21(3), 549-566. 

Hall, A. (2005). Defining nursing knowledge. Nursing Times, 101 (48), 34-37. 



24 
 

Hassan, Z.M. & Wahsheh, M.A. (2011). Knowledge and attitudes of Jordanian nurses towards 
patients with HIV/AIDS: Findings from a Nationwide survey. Mental Health Nursing, 32, 
774-784. 

Joint United Nations programme on HIV/AIDS. (2012). Global report: UNAIDS report on the 
global AIDS epidemic 2012. Hämtad 2013-03-11 från, 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2012/gr2012/
20121120_UNAIDS_Global_Report_2012_with_annexes_en.pdf 
 

Kristoffersen, N. J. (2006). Teoretiska perspektiv på omvårdnad. I N. J. Kristoffersen, F. 
Nortvedt & E.-A. Skaug (Red.), Grundläggande omvårdnad (ss.13-101). Stockholm: Liber 
AB 
 

*Lohrmann, C., Välimäki, M., Suominen, T., Muinonen, U., Dassen, T. & Peate, I. (2000). 
German nursing students` knowledge of and attitudes to HIV and AIDS: two decades after the 
first AIDS cases. Journal of Advanced Nursing, 31(3), 696-703. 
 
Mockiene, V., Suominen, T., Välimäki, M., Razbadauskas, A., Martinkenas, A. & Caplinskas, 
S. (2011). The impact of an education intervention to change nurses` HIV-related knowledge 
and attitudes in Lithuania: A random controlled trial. Journal of the Association of Nurses in 

AIDS Care, 22, 140-149. 
 

*Nazik, E., Arslan, S., Özdemir, F. & Apay, S. (2012). Turkish nursing students` attitudes 
about patients living with HIV/AIDS. Sexuality & Disability, 30,(4) 433-439. doi: 
10.1007/s11195-012-9281-5 

*Oliver, C. & Dykeman, M. (2003). Challenges to HIV services provision: the commonalities 
for nurses and social workers. AIDS Care, 15(5), 649-633. doi: 
10.1080/09540120310001595131 

*Ouzouni, C. & Nakakis, K. (2012). HIV/AIDS knowledge, attitudes and behaviours of 
student nurses. Health Science Journal, 6(1), 129-150 

Peate, I., Suominen, T., Välimäki, M., Lohrmann, C. & Muinonen, U. (2002). HIV/AIDS and 
its impact on student nurses. Nurse Education Today, 22(6), 492-501. 
 
*Pita-Fernández, S., Rodríguez-Vazquez. & Pertega-Diaz, S. (2004). Journal of the 

Association of Nurses in AIDS Care. 15(3), 62-69. doi: 10.1177/1055329003256652 
 
Polit, D. F. & Tatano Beck, C. T. (2012). Nursing research: Principles and methods (9th ed.). 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
 
Referensgruppen för antiviral terapi. (2011). Antiretroviral behandling av HIV-infektion – 

Uppdaterad rekommendation. Uppsala: Läkemedelsverket. Hämtad 2013-03-09 från, 
http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och 
sjukvard/behandlingsrekommendationer/110518_Antiretroviral%20behandling%20av%20HI
V-infektion%20-%20uppdaterad%20rekommendation.pdf 
 



25 
 

*Röndahl, G., Innala, S. & Carlsson, M. (2003). Nursing staff and nursing students` attitudes 
towards HIV-infected and homosexual HIV-infected patients in Sweden and the wish to 
refrain from nursing. Journal of Advanced Nursing, 41(5), 454-461. 
 
SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 2013-03-
08 från, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 
 
SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 2013-03-07 
från, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/ 
 
Smittskyddsinstitutet. (u.å). Statistik för hivinfektion. Hämtad 2013-03-09 från,  
http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/hivinfektion/?t=com&p=21280#statistics-nav 
 
Smittskyddsinstitutet. (2010). Personer som lever med HIV. Hämtad 2013-03-09, 
http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/hivsti-
prevention/preventionsgrupper/plwh/ 
 
*Suominen, T., Koponen, N., Staniuliene, V., Istomina, N., Aro, I., Kisper-Hint, I.-R., 
Vänskä, M.-L. & Välimäki, M. (2009). Nursing students´ attitudes towards HIV/AIDS 
patients in Finland, Estonia and Lithuania. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23, 282-
289. doi: 10.1111/j.1471-6712.2008.00620.x 

*Suominen, T., Koponen, N., Mockiene, V., Raid, U., Istomina, N., Vänskä, M.-L., Bleck-
Vehkaluoto, M. & Välimäki, M. (2010b). Nurses` knowledge and attitudes to HIV/AIDS – an 
international comparison between Finland, Estonia and Lithuania. International Journal of 

Nursing Practice, 16, 138-147. doi: 10.1111/j.1440-172X.2010.01822.x 

*Suominen, T., Vänskä, M-L., Koponen, N., Staniuliene, V., Istomina, N., Aro, I., Kisper-
Hint, I-R. & Välimäki, M. (2010a). Nursing students` knowledge about HIV/AIDS: an 
international comparison between Finland, Estonia and Lithuania. Vård i Norden, 30, 14-19. 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 
Svensk sjuksköterskeförening. 
 
Sveriges kommuner och landsting. (2012) Hämtad 2013-03-10 från, 
http://www.skl.se/press/nyheter_2/nyheter-2012/hiv-smittade-i-sverige-har-normal-livslangd 
 
United Nations development program. (2011). Human development report 2011. New York: 
Palgrave Macmillan. Hämtad 2013-03-01 från, 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf 
 
Varas-Días, N. & Marzán-Rodríguez. (2007). The emotional aspect of AIDS stigma among 
health professionals in Puerto Rico. AIDS Care, 19(10), 1247-1257. 



 
 

Bilaga 1. Modifierad bedömningsmall för artiklar med kvalitativ metod (Carlsson & Eiman 
2003).  
 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 
resultat=3p 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphän
dig 

Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
 Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
 Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphän
dig 

Medel Utförlig 

 Triangulering Saknas Finns   
 Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Sjuksköterskors/sjuksköterskest

udenters perspektiv 

Ej undersökt Liten 
andel 

Hälften Samtliga 

 Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
 Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys 
saknas/ Ja 

Nej   

 Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
 Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
 Frågeställning besvarad Nej Ja   
 Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

 Tolkning av resultat (citat, 
kod, teori etc) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     
 Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
 Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

 Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

slutsatser     
Överensstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter 
belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

 Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 48p) p p p p 
Grad I: 80 %                                                                                                                 
Grad II: 70 % 
Grad III: 60 % 

p: 
%: 
Grad: 

 
Titel: 
Författare: 
 



 
 

Bilaga 2. Modifierad bedömningsmall för artiklar med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 
2003). 
Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, 
resultat=3p 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändi
g 

Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
 Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
 Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändi
g 

Medel Utförlig 

 Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Sjuksköterskors/ 

sjuksköterskestudenters 

perspektiv 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

 Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
 Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys 
saknas/ Ja 

Nej   

 Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
 Frågeställning besvarad Nej Ja   
 Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

 Statistisk analys (beräkning, 
metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

 Confounders Ej 
kontrollerat 

Kontrollerat   

 Tolkning av resultatet Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     
 Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
 Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

 Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

slutsatser     
Överensstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter 
belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

 Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 47p) p p p p 
Grad I: 80 %                                                                                                                 
Grad II: 70 % 
Grad III: 60 % 

p: 
%: 
Grad: 

 
Titel: 
Författare:



 
 

Bilaga 3. Översikt av resultatartiklar. (1/6) 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens- syfte Design/ansats 
Intervention/Instr
ument 

Deltagare 
(/Svarsfrekvens) 

Analys-metod Huvudresultat Veten-
skaplig 
kvalitet 

Akgun Kostak M, 
Unsar S, Kurt S, 
Erol O.(2012) 
 
Turkiet 
 

Bedöma attityderna 
hos turkiskt 
sjuksköterskor och 
barnmorskor som 
arbetar på sjukhus 
gentemot personer 
som lever med 
HIV/AIDS. Även att 
identifiera faktorer 
som påverkar dessa 
attityder. 

Kvantitativ metod 
Deskriptiv 
tvärsnittsstudie. 
Enkätundersökning  
AIDS attitude scale 
(ASS) samt ett 
frågeformulär. 

n= 238 
(52 % svarsfrekvens) 
 
46 st. av deltagarna var 
barnmorskor och192 st. 
var sjuksköterskor. 
 

Kolmogorov–
Smirnov 
Test, Mann-
Whitney U-testet, 
Spearman 
correlation analysis. 

Attityden hos sjuksköterskor och 
barnmorskor var negativa på det 
statliga sjukhuset men något mindre 
negativt på universitetssjukhuset. 
Ålder, yrkeserfarenhet, antal barn 
samt civilstatus influerade 
attityderna hos studiedeltagarna 
gentemot personer som lever med 
HIV/AIDS. 

Grad I 

Bektas, H.A. & 
Kulakac, Ö.(2007) 
 
Turkiet 
 

Värdera kunskap och 
attityder av 
HIV/AIDS hos 
sjuksköterskestudenter 
i Turkiet. 

Mixad design 
Enkätundersökning 
 
Kvantitativ data 
samlades genom en 
strukturerad 
frågeformulär 
utformad av 
författarna. 
 
Kvalitativ data 
samlades genom 
konfidentiella 
uppsatser som byggde 
på öppna frågor. 
 

Kvantitativa delen: 
n=227  
(75,9 % svarsfrekvens) 
 
Kvalitativa delen: 
n=138  
 (60,8 % 
svarsfrekvens)  

Analys av varians, 
t-test, Mann-
Whitney test, 
Kruskall–Wallis 
test samt induktiv 
innehållsanalys. 

Majoriteten av studenterna hade en 
måttlig kunskap kring HIV/AIDS. 
Resultatet kring kunskap ökade i 
relation till elevens betyg samt 
ålder. Rädsla för att bli smittad och 
känslor av medlidande och empati 
var känslor som oftast indikerades 
av studenterna. Studenter som hade 
tidigare erfarenhet av att ta hand om 
en AIDS-patient och hade känt 
någon med HIV/AIDS var villiga 
att ta hand om Hiv-positiva.  

Grad I 

 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 3. (2/6) 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens- syfte Design/ansats 
Intervention/Instru
ment 

Deltagare 
(/Svarsfrekvens) 

Analys-metod Huvudresultat Veten-
skaplig 
kvalitet 

Lohrmann, C. 
et.al .(2000) 
 
Tyskland 

Beskriva tyska 
sjuksköterskestuden
ters kunskapsnivå 
och attityder 
relaterade till 
personer med AIDS 
samt viljan att 
vårda AIDS-
patienter. 

Kvantitativ metod 
Enkätundersökning 
Modifierad version av 
State University 
of New York at 
Buffalo School of 
Nursing AIDS Study 
Questionnaire, general 
attitudes, Homophobia 
Scale, modifierad 
version av Willingness 
to Care, modifierad 
version av  Safer Sex 
Scale (SSS). 
 

n= 175 
(98 % svarsfrekvens) 

Despriptiv statistik, 
chi-square test,  
nonparametric Mann-
Whitney U-test,  
Kruskal-Wallis tests, 
Pearson's 
product-moment 
correlation 
coefficients,  
Spearman test, 
ANOVA,  Cronbach's 
alpha och Inter-item 
analysis. 

Resultatet visade att sjuksköterskestudenter 
hade en ganska hög kunskapsnivå om AIDS.  
Det fanns dock kunskapsluckor om t.ex. 
AIDS immunopatologi eller symtom på 
sjukdomen. I allmänhet var attityderna mot 
AIDS och personer med AIDS toleranta och 
positiva och homofobi påträffades endast 
hos en liten minoritet. 

Grad I 

Nizik, E., 
Arslan, S., 
Özdemir, F. & 
Apay, S. (2012) 
 
Turkiet 

Identifiera 
attityderna hos 
sjuksköterskestuden
ter mot patienter 
som lever med 
HIV/AIDS. 

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie 
Enkätundersökning 
AIDS attitude scale 
(ASS) 
 

n= 311 
 

ANOVA, t-test och 
Kruskal-Wallis test.  

I överlag sågs negativa attityder hos 
studenterna gentemot patienter med 
HIV/AIDS. 55,6 % uppgav att AIDS gjorde 
deras arbete till ett arbete med höga risker 
och 40,8 % ansåg att trotts strikt infektions 
kontroll skulle man troligen bli smittad med 
HIV om man arbetade med denna 
patientgrupp över en längre tidsperiod. 40,8 
% skulle föredra att inte arbeta med denna 
patientgrupp och 20,9 % skulle överväga att 
byta position med en kollega för att undvika 
detta. 58,5 % hade ofta ömsint, bekymrad 
känsla för personer med AIDS och 32,5 % 
hade svårt att sympatisera för AIDS 
patienter. Jämförelser av demografiska 
egenskaper visade att termin 4 studenter 
visade negativare attityder än termin 1 
studenter och att yngre studenter var mer 
negativa än äldre studenter.  

Grad I 



 
 

Bilaga 3. (3/6) 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens- syfte Design/ansats 
Intervention/Instrum
ent 

Deltagare 
(/Svarsfrekvens) 

Analys-metod Huvudresultat Veten-
skaplig 
kvalitet 

Oliver, C & 
Dykeman , 
M. (2003)  
 
Kanada 
 

Utforska de utmaningar 
som vårdgivare, 
speciellt sjuksköterskor 
och socialarbetare, 
påträffar i vården av 
personer med 
HIV/AIDS och deras 
närstående samt 
undersöka tjänster och 
stöd som främst 
sjuksköterskor och 
socialarbetare behöver 
för att kunna ge 
kvalificerad HIV-
relaterad vård och även 
jämföra dessa 
yrkeskategoriers 
erfarenheter och behov. 

Mixad design 
Enkätundersökning 

n=192 
(24 % 
svarsfrekvens) 
 
Sex 
yrkeskategorier.  
70 st. av deltagarna 
var sjuksköterskor. 

Chi-square, 
Fishers exact 
test och t-test. 
 

Deltagarna rapporterade om rädsla för att 
smittas av HIV, känsla av hopplöshet, problem 
att få tillgång till uppdaterad information, sorg 
samt otillräckliga resurser. Sjuksköterskor 
rapporterade i större utsträckning rädsla för 
smitta men i övrigt delade sjuksköterskor 
samma problematik som socialarbetarna. 
Sjuksköterskor och socialarbetade visade sig 
dela samma professionella värderingar så som 
vikten av självkännedom, professionell 
kunskap, positiv och icke-dömande attityd och 
icke-diskriminerande behandling av denna 
patientgrupp. 

Grad I 

Ouzouni, C. 
& Nakakis, 
K. (2012) 
 
Grekland 
 

Undersöka grekiska 
sjuksköterskestudenters 
kunskapsnivå och 
attityder relaterade till 
HIV/AIDS. 

Kvantitativ metod 
Deskriptiv 
tvärsnittsstudie 
 
Enkätundersökning 
Enkäten bestod av fyra 
delar: International AIDS 
questionnarie – Chinese 
Version (IAQ-C), source 
of HIV/AIDS 
information 
questionnaire, sexual 
behaviours/practices and 
attitudinal quastions 
about AIDS and 
demographic questions. 

n=279  
(77,5 % 
svarsfrekvens) 

Deskriptiv och 
inferential 
statestik. Chi-
square tests, 
envägs analys 
av varians. 

Överlag hade studenterna ganska god kunskap 
om HIV och AIDS och även positiv attityd mot 
personer med AIDS. En del punkter 
presenterade dock motsägelsefulla resultat från 
helhetsresultatet. 39,8 % ansåg att HIV kunde 
smittas via myggor och 38 % trodde att viruset 
kunnde smitta via delning av toalettsits. 56, 2 % 
rapporterade att vaccin kan skydda dom mot 
AIDS. Majoriteten (76,7 %) hade inte fått nån 
undervisning om HIV/AIDS. Viljan att vårda 
dessa patienter var förknippad med hög kunskap 
och positiva attityder. Primärkällan för 
information inhämtning var televison. Religiösa 
studenter fanns att vara lägre i kunskapsnivån 
angående HIV/AIDS samt ha sämre attityder 
jämfört med studenter utan religiös hållning.  

Grad I 



 
 

Bilaga 3. (4/6) 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens- syfte Design/ansats 
Intervention/Instrumen
t 

Deltagare 
(/Svarsfrekvens) 

Analys-metod Huvudresultat Veten-
skaplig 
kvalitet 

Pita-Fernández, 
S., Rodríguez-
Vazquez, B., 
Pertega-Dias, S. 
(2004) 
 
Spanien 
 

Fastställa attityder hos 
hälso- och 
sjukvårdspersonal 
gentemot HIV och 
AIDS.  

Kvantitativ metod 
Enkätundersökning. 

n= 430  
(74,9 % 
svarsfrekvens) 
 
315 st. av deltagarna 
var sjuksköterskor 
och 115 st. var 
undersköterskor. 
 

Deskriptiv analys,  
Kolgomorov-
Smirnov test,  
Mann-Whitney 
test,  Spearman’s 
correlation 
coefficient,  chi-
square test, 
multiple 
regression 
analysis 

Sjuksköterskor hade överlag 
mer positiva attityder än 
undersköterskor emot HIV och 
AIDS. 20 % av 
sjuksköterskorna och 37,4 % av 
undersköterskorna rapporterade 
negativa attityder mot viruset. 
Ålder och yrke var variabler 
med en oberoende effekt på 
attityder mot HIV. 

Grad I 

Röndahl, G., 
Innala, S., 
Carlsson, M. 
(2003) 
 

Sverige 

Undersöka skillnader i 
attityder hos 
sjuksköterskor, 
undersköterskor, 
sjuksköterskestudenter 
och 
undersköterskestudenter 
till HIV-infekterade och 
homosexuella HIV-
infekterade patienter 
samt om dessa 
yrkeskategorier skulle 
avstå att vårda dessa 
patienter om 
möjligheten fanns.  

Kvantitativ metod 
Enkätundersökning 
Demografisk datainsamling, 
AIDS Attitude Scale (AAS) 
och ett frågeformulär 
speciellt utformad för 
studien.  
 

n= 222 
 
57 st. av deltagarna 
var sjuksköterskor 
/undersköterskor 
(67 % svarsfrekvens) 
 
165 st. av deltagarna 
var sjuksköterske- 
och 
undersköterskestuden
ter 
(62 % svarsfrekvens) 
 
 
 
 
 
 
 

Deskriptiv 
statistik samt 
ANOVA. 

I allmänhet uttryckte de 
deltagande i studien empatiska 
attityder till både HIV-
infekterade patienter och 
homosexuella Hiv-infekterade 
patienter.  Den grupp som 
visade mest negativa attityder 
var undersköterskestudenter. 
Det påvisades även en låg grad 
av rädsla för att smittas. Trotts 
dessa positiva resultat påvisades 
att 36 % ur den 
yrkesverksamma delen av 
deltagarna skulle välja att avstå 
från att vårda dessa patienter om 
möjligheten fanns. Motsvarande 
siffra för student gruppen var 26 
%. Den vanligaste orsaken till 
att vilja avstå att vårda dessa 
patienter var relaterat till rädsla, 
men inte rädsla för att bli 
smittad.  

Grad I 

 



 
 

Bilaga 3. (5/6) 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens- syfte Design/ansats 
Intervention/Instru
ment 

Deltagare 
(/Svarsfrekvens) 

Analys-metod Huvudresultat Veten-
skaplig 
kvalitet 

Suominen, T. et.al.  
(2009)  
 
Finland 
Estland 
Litauen 
 

Beskriva och jämföra 
sjuksköterskestudenter
s attityder till 
HIV/AIDS samt 
undersöka hur attityder 
relaterar med 
demografi och andra 
faktorer. 

Kvantitativ metod 
Enkätundersökning 
Modifierad version av 
the State University of 
New York at Buffalo 
School of Nursing 
AIDS Study 
Questionnaire. 

n= 471 
(82 % svarsfrekvens) 
 
213 st. deltagare från 
Finland 
(79 % svarsfrekvens) 
146 st. deltagare från 
Estland 
(90 % svarsfrekvens) 
210 st. deltagare från 
Litauen 
(81 % svarsfrekvens) 
 

Deskriptiv statistik, 
crosstabulation, chi-
square test, 
ANOVA, 
nonparametric 
Mann–Whitney U-
test, Bonferroni 
Corrections, 
Spearman 
Test, t-test, 
Kruskall–Wallis 
test. 

Sjuksköterskestudenterna visade 
genomsnittlig attityd mot patienter med 
HIV/AIDS och relativt positiv 
inställning till homosexuella patienter. 
Betydande skillnader mellan länderna 
påträffades. Finländska studenter 
visade mest positiva attityder till 
HIV/AIDS-patienter och homosexuella 
patienter. Tidigare erfarenhet av 
patienter med HIV/AIDS var den 
faktor som hade största positiva 
påverkan på attityder. Viljan att vårda 
denna patientgrupp var förknippat med 
en positiv attityd till patientgruppen. 
Antal år med tidigare arbetserfarenhet 
korrelerade negativt med generell 
attityd och äldre studenter med mera 
arbetserfarenhet påvisade mer negativa 
attityder.  

Grad I 

Suominen, T. et.al 
(2010a) 
 
Finland 
Estland 
Litauen 

Beskriva finska, 
estniska och litauiska 
sjuksköterskestudenter
s kunskaps nivå av 
HIV/AIDS.  

Kvantitativ metod 
Enkätundersökning 
Modifierad version av 
State University 
of New York at 
Buffalo School of 
Nursing AIDS Study 
Questionnaire. 

n= 471 
(83 % svarsfrekvens) 
 
169 st. deltagare från 
Finland  
(79 % svarsfrekvens) 
132 st. deltagare från 
Estland 
(90 % svarsfrekvens) 
170 st. deltagare från 
Litauen 
(81 % svarsfrekvens). 
 

Deskriptiv statistik, 
cross-tabulation och 
chi-square test, 
student´s t-test, one-
way Anova med 
Bonferroni 
korrelationer och 
Sperman test.  

Studenterna visade genomsnittlig 
kunskaps nivå om HIV/AIDS. 
Medelvärder av rätta svar i alla tre 
länderna var 21, 74 av 33. Kunskaps 
nivåer skilde mellan länderna. 
Medelvärder var högst i Finland.  Fem 
demografiska bakgrundsvariabler fanns 
associerade med kunskapsnivån om 
HIV/AIDS: Ålder, utbildningslängd, 
civilstatus, tidigare erfarenhet av att ge 
omvårdnad till patienter med 
HIV/AIDS samt år av tidigare 
arbetserfarenhet.  

Grad I 

 
 



 
 

Bilaga 3. (6/6) 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens- syfte Design/ansats 
Intervention/Instrument 

Deltagare 
(/Svarsfrekvens) 

Analys-metod Huvudresultat Veten-
skaplig 
kvalitet 

Suominen, T. et.al 
(2010b) 
 
Finland 
Estland 
Litauen 
 

Beskriva och jämföra 
sjuksköterskors 
kunskap om 
HIV/AIDS och 
attityder mot 
patienter med 
HIV/AIDS i tre 
länder: Finland, 
Estland och Litauen. 
 

Kvantitativ metod 
Internationell 
tvärsnittsstudie. 
 
Enkätundersökning 
Modifierad version av: State 
University 
of New York at Buffalo 
School of Nursing AIDS 
Study 
Questionnaire. 

n= 681  
(82 % svarsfrekvens) 
 
322 st. deltagare från 
Finland 
(75 % svarsfrekvens) 
191 st. deltagare från 
Estland  
(86 % svarsfrekvens) 
168 st. deltagare från 
Litauen  
(91 % svarsfrekvens). 
 

Deskriptiv analys, 
Cross-tabulation, 
chi-square test, t-
test, non-parametric 
Mann–Whitney U-
test, ANOVA, 
Kruskall–Wallis test, 
post-hoc analyses 
samt Spearman test. 

Datainsamlingen visade på 
genomsnittlig kunskap om 
HIV/AIDS samt attityder mot 
HIV/AIDS. Antal år av 
yrkesverksamhet korrelerade 
negativt med nivån av kunskap 
och attityder. En signifikant 
korrelation mellan nivån på 
kunskap och attityder. 
Signifikanta skillnader sågs 
mellan länderna. Finland var det 
land som hade högst nivå av 
kunskap om HIV/AIDS och de 
mest positiva attityder. Faktorer 
som påverkade nivån av kunskap 
och attityder positivt var 
utbildning, tidigare erfarenhet av 
att vårda patienter med 
HIV/AIDS eller känna någon 
med viruset samt viljan att vårda 
en patient med HIV/AIDS.  

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4. Översikt av resultatartiklars (HDI) enligt Human Development report (2011). 

Land Human Development Index (HDI) Rank 

Kanada Very high human development: 0.908 6 

Tyskland Very high human development: 0.905 9 

Sverige Very high human development: 0.904 10 

Finland Very high human development: 0.882 22 

Spanien Very high human development: 0.878 23 

Grekland Very high human development: 0.861 29 

Estland Very high human development: 0.835 34 

Litauen Very high human development: 0.810 40 

Turkiet High human development: 0.699 92 

 
 


