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Sammanfattning 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskestudenters attityder till hivrelaterad 

sjukdom och människor som lever med hiv. Ett ytterligare syfte var att granska 

undersökningsgrupperna utifrån urval och bortfall i de valda artiklarna som ingick i studien. 

Föreliggande studie har en deskriptiv design och omfattar 13 artiklar med kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Resultatet visade att negativa attityder förekom i varierande utsträckning 

bland sjuksköterskestudenter i alla världsdelar. Detta trots att majoriteten av deltagarna i 

studierna var positivt inställda till vårda och behandla människor som lever med hivrelaterad 

sjukdom.  

Faktorer som visade sig kunna påverka attityder var ålder, arbetslivserfarenhet, kunskap om 

hivrelaterad sjukdom och att personligen känna någon som lever med hiv. Det framkom även 

ett samband mellan land, kultur och sjuksköterskestudenternas attityder.  

Studenterna visade sig ofta ha negativa attityder vilka grundades på okunskap och rädsla 

vilket frekvent ledde till stigmatisering av patientgruppen. Det visade sig att det fanns en 

kunskapsbrist hos studenterna och att få hade tillfredsställande kunskap om hivrelaterad 

sjukdom och dess smittvägar.  

Slutsatsen är att sjuksköterskestudenter under sin utbildning ej får tillräcklig kunskap kring 

hivrelaterad sjukdom vilket kan resultera i negativa attityder, samt svårigheter att möta 

människor som lever med hiv. Detta kan leda till att den blivande sjuksköterskan kan uppleva 

otrygghet inför patientmötet.  
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Abstract  

 

The purpose of this study was to describe nursing students' attitudes towards HIV- related 

illness and people living with HIV. A further aim was to examine the study groups on the 

basis of selection and non-response in the selected articles that were included in the study.  

The study has a descriptive design and is based on 13 articles with both quantitative and 

qualitative approach. The results showed that negative attitudes were present in varying 

degrees among nursing students in all continents. This result was found, despite the fact that 

the majority of the participants in the studies were positive to nurse and treat people living 

with HIV- related illness. 

Factors that appeared to influence attitudes were age, work experience, knowledge of HIV - 

related disease and knowing someone living with HIV. There was also a connection between 

country, culture and nursing students' attitudes. 

The students were often found to have negative attitudes which were based on lack of 

awareness and fear which frequently led to stigmatization of the patient group. It turned out 

that there was a lack of knowledge among the students and that few had adequate knowledge 

of HIV - related disease and its transmission routes. 

The conclusion is that nursing students during their training does not get sufficient knowledge 

about HIV - related illness. This can result in difficulties to meet people living with HIV when 

the aspiring nurse may experience insecurity in meeting the patient. 
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1. Introduktion  
 

1.1 Hiv relaterad sjukdom  
 

World Health Organisation (WHO) beskriver humant immunbristvirus (hiv) enligt följande: 

immunsystemets cellers funktion bryts ner, alternativt förstörs via en infektion som skapats av 

ett retrovirus (WHO 2013a). I aidsfasen samt under de tre första månaderna efter smitta är 

smittrisken störst. Hivviruset har påvisats i samtliga kroppsvätskor och överföring av smitta 

kan ske via sexuell kontakt, genom diverse transplantationer såsom organtransplantation och 

vävnadstransplantation, gemensam användning av spruta, från mor till barn både under 

graviditeten, i samband med förlossningen och via amning samt genom blodprodukter och 

blodtransfusion (Smittskyddsinstitutet 2012). Det är dock sällsynt att viruset sprids via 

stickskador och överföring av viruset är obefintligt vid vardaglig kontakt mellan människor 

som handslag och omfamningar (Almås et al. 2011, Sand et al. 2007). Immunsystemet 

försvagas i takt med att infektionen fortskrider, vilket medför en högre infektionskänslighet 

hos patienterna. Den pågående hivinfektionen leder i sitt slutliga stadie till förvärvat 

immunbrist syndrom – aids. Bromsande läkemedel kan bidra till att det kan ta upp till 10-15 

år eller längre innan en hivpositiv patient utvecklar aids (WHO 2013a). De människor som 

utvecklar aids avlider vanligtvis av infektioner, som ett fungerande immunförsvar hade haft 

kraft att bryta ner (Sand et al. 2007). Sedan hiv/aids upptäcktes under tidiga delen av 1980-

talet har nästan 70 miljoner människor drabbats av hivrelaterad sjukdom och omkring 35 

miljoner människor avlidit i aids (WHO 2013b). Detta innebär att syndromet är en av de mest 

förödande i mänsklig historia (Al-Rabeei et al. 2012). I UNAIDS globala rapport från 2012 

rapporteras att 34 miljoner levde med hiv år 2011 (UNAIDS 2012). I dagsläget finns det 

ingen kurerande behandling mot infektionen, behandlingen av patientgruppen sker med 

mediciner som syftar till att bromsa utvecklingen av sjukdomen genom att reducera antalet 

virus som finns i omlopp (Smittskyddsinstitutet 2012). Antiviral terapi (ART) har idag 

förvandlat hivdiagnosen från en dödsdom till en kronisk och hanterbar sjukdom. Att behandla 

patienten med ART förlänger inte enbart livslängden, utan det reducerar även smittspridning 

av hivviruset (The International AIDS Society Scientific Working GroupTowards an HIV 

cure). I och med att patienten som bär på hivinfektionen medicineras med bromsmediciner 

minskar smittsamheten drastiskt eftersom patienten har ett lägre virustal i kroppen 

(Smittskyddsinstitutet 2012).  
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1.2 Stigmatisering  
 

Stigmatisering är en benämning inom samhällsvetenskapen som står för social stämpling 

(Nationalencyklopedin 2013), och kan beskrivas som en social betingelse, vilken utmärker en 

person på grund av en fysisk eller social egenskap. Detta resulterar i negativa sociala 

reaktioner som undvikande mönster samt diskriminering. Avvikelse från en norm eller ett 

ideal bidrar ofta till stigmatisering (Pickles et al. 2009). Eftersom hivinfektionen ses som 

intimt länkad till sexuella vanor och föreställningar om felaktigt beteende leder det enkelt till 

stigmatisering (Smittskyddsinstitutet 2009). Människor som lever med hiv/aids lever också 

med vetskapen om att deras infektion är ett stigma, ett socialt devalverat tillstånd som gör 

dem sårbara för fördomar och diskriminering (Earnshaw & Chaudoir 2009).  Hivrelaterad 

stigma och diskriminering är ett fundamentalt problem i hela världen och skapar stora hinder i 

arbetet med att förhindra ytterligare smitta, lindra effekterna och tillhandahålla adekvat vård 

stöd och behandling. Konsekvenser av den upplevda stigmatiseringen kan vara att människor 

blir rädda för att testa sig för hiv, att söka behandling samt att avslöja sin hiv status (UNAIDS 

2011).  

 

1.3 Attityder 
 

En persons attityd kan beskrivas som dess inställning gentemot något (Nationalencyklopedin 

1990). Attityder kan baseras på olika informationskällor, så som kognitiva, affektiva och 

beteendemässiga. (Pooley & O’Connor 2000). Den sociala omvärldens attityder påverkar 

varje individ redan från tidigt i barndomen, detta bidrar tillsammans med inlärning och 

tidigare erfarenheter, i stor utstäckning till utformningen av varje människas egna attityder 

(Nationalencyklopedin 1990).  En människas attityd till en specifik situation grundar sig i 

hennes egna erfarenheter och viljan att lära sig om det aktuella ämnet. Genom upprepade 

möten med ett tidigare främmande ämne sker ofta en förbättring av inställningen, allt 

eftersom trygghet i situationen skapas. Arbetsplatsen och dess rådande mentalitet påverkar 

personalens attityder, både i positiv och negativ bemärkelse, påvisar Suominen et al. (2010)  i 

en studie utförd bland sjuksköterskor i Europa. För att underlätta beteendeförändring gäller 

det att skapa förståelse för hur attityden ursprungligen framkommit. De attityder som bildats 

genom direkt erfarenhet är lättare att förutse (Pooley & O’Connor 2000). 

En attityd kan vara allt från starkt positiv till starkt negativ. Fördomar är en typ av negativa 

attityder, som ofta bygger på egenskaper som är enkla att identifiera som kön, hudfärg eller 
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nationalitet. Diskriminerande behandling uppkommer ofta mot de som är objekt för 

fördomarna (Nationalencyklopedin 1990).  

 

1.4 Sjuksköterkors syn på hiv-relaterad sjukdom 
 

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor står det väl beskrivet att 

sjuksköterskans främsta mål är att vårda människor utifrån ett synsätt där patienter och deras 

familjer respekteras och sätts i fokus utifrån deras tro, sedvänjor, rättigheter och egna 

värderingar.  Sjuksköterskan har en skyldighet att skydda enskilda individer samt deras 

familjer om kollegor eller andra personers agerande riskerar deras hälsa. Som professionell 

yrkesutövare bör sjuksköterskan bygga sitt arbete på ett sätt som stödjer patienternas sociala 

behov likväl som vårdbehovet (ICN 2008).   

I arbete med människor som lever med hiv har sjuksköterskan en viktig roll och måste 

anpassa sitt bemötande efter varje enskild individ. Hiv drabbar inte en specifik patientgrupp, 

utan representeras av människor från hela världen, ung som gammal och från olika 

samhällsskikt. Sjuksköterskan bör även reflektera över sina egna värderingar, då denna 

patientgrupp ofta möts av avståndstagande och osäkerhet, vilket i sin tur ofta bottnar i 

okunskap och rädsla (Almås et al. 2011, Pickles et al 2009). Klotz (2010) belyser att en 

sjuksköterska som redan innan mötet har dömt den hivpositiva personen utifrån sina egna 

värderingar inte inger något förtroende gentemot patienten.  

 

1.5 Sjuksköterskestudenter  
 

Turhan et al. (2010) såg ett samband mellan att sjuksköterskestudenters attityder, kunskap och 

beteenden under utbildningen har stor betydelse i mötet med hivpositiva patienter i den 

kommande yrkesrollen som sjuksköterska (Turhan et al. 2010).  

Sjuksköterskestudenter lär sig utövandet av yrket genom vårdlärare och litteratur. De lär sig 

även av varandra och från interagerande med andra yrkesutövare inom vårdyrket (Polit & 

Beck 2012). Studenters inlärning påverkas av den befintliga personalens attityder och 

beteenden. Hur de studerande behandlas i sin undervisningsmiljö under sin utbildning, ger 

stora avtryck i hur de själva sedan kommer att behandla patienter i klinisk vård (Levett-Jones 

et al. 2009, Lown et al. 2007). I en global litteraturöversikt framställd av Pickles et al. (2009) 

påvisar författarna vikten av adekvat utbildning till sjuksköterskestudenter, då dessa är 

framtidens sjuksköterskor och de som kommer att vårda människor som lever med hiv/aids.  
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1.6 Bemötande och människokärlek 

  
Lidande är ovärdigt för människan då detta medför en kränkande känsla. Skuld och skam är 

känslor som kommer till följd av lidandet. I dag känner sig många människor fördömda av 

andra individer i samhället vilket bidrar till lidande. Detta uttrycker omvårdnadsteoretikern 

Katie Eriksson född 1943. Vidare menar hon att en människas uppgift är att förlåta och förstå 

istället för att döma dem som upplevs som annorlunda. Det kan upplevas som ett stort lidande 

att bli ensam och åtsidosatt av samhället (Eriksson 1994.) Den stigmatisering människor som 

lever med hiv ofta upplever från samhället kan leda till onödigt lidande för patientgruppen 

(Smittskyddsinstitutet 2009).  Eriksson bygger sin teori på caritas det vill säga 

människokärlek, vilket hon menar är det fundamentala begreppet inom all omvårdnad.  Hon 

anser att grunden i vårdandet bygger på tro, hopp och kärlek oavsett diagnos och att all 

sjukvårdspersonal bör känna sitt arbete som ett kall för att kunna utföra arbetet med 

hängivenhet och glädje (Kristoffersen et al. 2006). Vidare hävdar Eriksson att caritas av 

naturen representerar motivationen för vård utifrån ovillkorlig kärlek (Levy-Malmberg et al. 

2008).  

Erikssons teori ser till människan i dess helhet, det vill säga ur ett holistiskt perspektiv och 

menar att lidande kan lindras, även om det inte helt kan elimineras. Faktorer som kan reducera 

lidandet är ett positivt bemötande samt en respektfull omvårdnad. Som blivande sjuksköterska 

innebär det att inte hysa negativa attityder, som kan resultera i att patientens värdighet kränks 

eller att maktmissbruk utövas. En fundamental inställning bland både sjuksköterskestudenter 

samt övrig omvårdnadspersonal bör vara en önskan om att lindra lidandet, samt att förmedla 

hopp, men även att vara delaktig i det svåra (Eriksson 1994). 

 

1.7 Problemformulering 
 

Aids beräknas ha skördat 35 miljoner människors liv (WHO 2013b), vilket innebär att 

syndromet är en av de mest förödande i mänsklig historia (Al-Rabeei et al. 2012). 

Hivrelaterad stigma, negativa attityder och diskriminering är ett fundamentalt problem i hela 

världen och skapar stora hinder i arbetet mot hiv/aids (UNAIDS 2011).  

Sjuksköterskors attityder till hivrelaterad sjukdom och människor som lever med hiv har 

studerats i flertalet studier. Det är viktigt att även undersöka detta ur sjuksköterskestudenters 

perspektiv, då det finns få aktuella studier inom ämnet. Pickles et.al (2009) genomförde en 

sammanställning av studier publicerade 2007 eller tidigare, vilka granskade 
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sjuksköterskestudenters attityder till att vårda människor som lever med hiv. Författarna till 

föreliggande studie har inte funnit någon sammanställning av det aktuella ämnet över de 

senaste fem åren.  

Ökad kunskap inom ämnet bidrar till att sjuksköterskestudenter, sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal får möjlighet att reflektera över sina attityder till hivrelaterad sjukdom. Detta ger 

personal och studenter bättre förutsättningar i mötet med människor som lever med hiv.  

 

1.8 Syfte  
 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskestudenters attityder till hivpositiva patienter 

och hiv-relaterad sjukdom. Ett ytterligare syfte var att granska undersökningsgrupperna 

utifrån urval och bortfall i de valda artiklarna som ingick i studien.  

 

1.9 Frågeställningar 
 

 Vilka attityder till människor som lever med hiv kan finnas bland blivande 

sjuksköterskor? 

 Hur ser sjuksköterskestudenter på hivrelaterad sjukdom? 

 Vilken kvalité har de i studien valda artiklarna avseende beskrivning av urval och 

bortfall i de aktuella undersökningsgrupperna?  

 

2. Metod 

 

2.1 Design 
 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design. Syftet med deskriptiva studier är att 

observera, beskriva och dokumentera (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 
 

Artiklar har sökts via databaserna CINAHL och PubMed. Dessa två databaser valdes på grund 

av deras tillgänglighet via högskolebiblioteket, samt att de tillhandahöll önskvärda studier 

utifrån författarnas syfte. I oktober 2010 tillhandahöll PubMed artiklar från 5400 tidsskrifter, 

vid samma tillfälle fanns 3000 tidsskrifter i databasen Cinahl. Detta gör databaserna till två av 

de största sökmotorerna inom ämnet omvårdnad (Willman et al. 2011). 
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2.3 Sökord 
 

Följande sökord har använts: attitudes, students och HIV. Orden söktes i första hand enskilt 

för att sedan sättas ihop i kombinationer som länkades samman med den booleska operatorn 

AND. Booleiska operatorer används med syfte att begränsa sökningen (Forsberg & 

Wengström 2013). Utfall av sökning se tabell 1.  

 

Tabell 1. Databassökning  

Databas: Söktermer: Antal träffar: Valda källor: 

Cinahl Attitudes 31968  

Cinahl Students 28641  

Cinahl HIV 15637  

Cinahl Students AND 

attitudes AND HIV 

91 7 

PubMed Attitudes 67996  

PubMed Students 43609  

PubMed HIV 64074  

PubMed Students AND 

attitudes AND HIV 

302 6 

Totalt:   13 

 

 

2.4 Urval  
 

Urval skedde utifrån artiklarnas ålder där inklusionskriteriet var att studierna var utgivna för 

maximalt 5 år sedan. Vidare söktes samtliga artiklar via databaser som var tillgängliga via 

högskolebiblioteket, både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderades. Ytterligare 

inklusionskriterier var att artikeln fanns tillgänglig på engelska och att den var vetenskapligt 

granskad. Studier som enbart innefattade färdigutbildade sjuksköterskor samt studerande 

inom andra yrkesgrupper, exempelvis blivande läkare och sjukgymnaster exkluderades.  

Dubbletter uteslöts. 

I första stadiet läste författarna till studien samtliga titlar på de artiklar som återfanns under 

databassökningarna på Cinahl och PubMed. De artiklar som då ansågs vara relevanta och 

svarade på de aktuella frågeställningarna (Willman et al. 2011) bearbetades vidare genom att 
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författarna läste deras abstrakt. Av de 302 abstrakt som lästes svarade 13 artiklar på studiens 

syfte, dessa valdes ut för vidare granskning och inkluderades i studien.   

 

2.5 Dataanalys  
 

En analys av innehållet utfördes på insamlat textmaterial. Denna typ av analys är en process 

då information organiseras och integreras enligt nya teman och koncept (Polit & Beck 2012).  

Författarna granskade artiklarnas val av undersökningsgrupp, urvalstyp, 

undersökningsinstrument och resultat samt dokumenterade detta i ett varsitt separat schema, 

då en granskning får en större trovärdighet om den utförts enskilt av minst ett par personer 

(Willman et al. 2011). Författarna utförde detta moment på skilda håll. Texten markerades i 

olika färger utifrån bestämda teman, vilka var attityder, stigmatisering, utbildning och övriga 

utmärkande resultat. Sedan gjordes en sammanställning av de två tolkningsscheman.  

Resultaten från de olika artiklarna granskades och författarna sökte likheter och skillnader. 

Detta presenterades sedan i löpande text och i tabellform (Willman et al. 2011). 

  

På liknande sätt granskades artiklarnas kvalitet, två separata tolkningsscheman utformades 

individuellt av författarna och sammanställdes sedan i tabellform samt i löpande text. 

Granskningen utfördes enligt Forsberg & Wengström (2013) avseende undersökningsgrupp, 

urval och bortfall. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  
 

Studiens mål var att presentera en litteraturstudie vars resultat är etiskt försvarbart. Författarna 

till studien har på ett objektivt sätt och utan egna värderingar tagit ställning till resultaten, 

därav är textmaterialet ej plagierat eller medvetet förvrängt (Forsberg & Wengström 2013), 

utan beskrivet så som författarna till studien uppfattat det.   
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3. Resultat 
 

Litteraturstudien är sammanställd av 13 vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Artiklarna utgår från studier som är utförda i olika delar av världen varav 

sex i Asien (Chan 2009, Chan & Stoovè 2008, Li et al. 2008, Mahat & Eller 2009, Qu et.al 

2010, Yiu et al. 2010), fem i Europa (Nazik et al. 2012, Ouzouni & Nakakis 2012, 

Stavropoulou et al. 2011, Suominen et al. 2009, Välimäki et al. 2010), en i Australien 

(Pickles et al. 2012) och en där både amerikanska och afrikanska studenter deltog (Relf et al. 

2009). Majoriteten av de deltagande befinner sig i senare delen av sin utbildning (Chan 2009, 

Chan & Stoovè 2008, Li et al. 2008, Qu et al. 2010, Stavropoulou et al. 2011, Suominen et al. 

2009, Välimäki et al. 2010). Följande fyra studier behandlar studenter från olika delar av 

utbildningen (Mahat & Eller 2009, Nazik et al. 2012, Ouzouni & Nakakis 2012, Yiu et al. 

2010). Pickles et al. (2012) inkluderar studenter från utbildningens andra år. Enbart en artikel 

redovisar ej i vilken utbildningsfas studenterna befinner sig (Relf et al. 2009).  

 

Artiklarna presenteras i tabellform (se bilaga 1 + 2). Bilaga 1 presenterar författare, 

publiceringsår, land, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalys, 

urval samt bortfall. Bilaga 2 redovisar författare, publiceringsår, syfte samt ett kortfattat 

resultat. Resultatet presenteras i löpande text under följande rubriker: Sjuksköterskestudenters 

attityder till människor som lever med hiv-relaterad sjukdom, bidragande faktorer till 

sjuksköterskestudenters attityder, stigmatisering, utbildningens påverkan och betydelse för 

attityder. Sedan presenteras en metodologisk kvalitetsgranskning avseende 

undersökningsgrupp, urval och bortfall. 

 

3.1 Sjuksköterskestudenters attityder till människor som lever med hivrelaterad 

sjukdom. 
 

Ingen av de granskade studierna påvisade enbart positiva resultat i förhållandet mellan 

sjuksköterskestudenter och attityder, stigmatisering samt viljan att vårda människor som lever 

med hiv. Dock var majoriteten av de deltagande villiga att vårda och behandla människor som 

lever med hiv (Chan 2009, Chan & Stoovè 2008, Li et al. 2008, Mahat & Eller 2009, Nazik et 

al. 2012, Ouzouni & Nakakis 2012, Pickles et al. 2012, Qu et al. 2010, Relf et al. 2009, 

Stavropoulou et al. 2011, Suominen et al. 2009, Välimäki et al. 2010, Yiu et al. 2010). De 

studier som visade flest positiva resultat i frågan om attityder och villighet att vårda 
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människor som lever med hiv var utförda i Grekland (Stavropoulou et al. 2011, Ouzouni & 

Nakakis 2012), Australien (Pickles et al. 2012), Finland, Estland och Litauen (Suominen et al. 

2009, Välimäki et al. 2010).   

Det fanns stora skillnader i attityder till patientgruppen beroende på smittväg. 

Droganvändning (Chan & Stoovè 2008) och oskyddade sexuella kontakter (Chan 2009, Li et 

al. 2008) var faktorer som ofta påverkade sjuksköterskestudenternas attityder i negativ 

bemärkelse. Patienter som smittats via dessa högriskbeteenden bemöttes ej med samma 

sympati som patienter vilka smittats av sin partner (Chan 2009, Chan & Stoovè 2008, Li et al. 

2008). Dock är det endast ett par studier som belyser att sjuksköterskestudenternas negativa 

attityder mot människor som lever med en hivinfektion går emot de etiska principer som finns 

för yrkesgruppen (Chan 2009, Relf et al. 2009).   

 

En studie belyser att ett antal av de deltagande sjuksköterskestudenterna kunde tänka sig att 

bryta konfidentialiteten gällande patientgruppen, samt ansåg att de hivpositiva patienterna 

skulle märkas tydligt (Relf et al. 2009). Några deltagare uttryckte starkt sina negativa åsikter 

och 13 % av sjuksköterskestudenterna i studien utförd i Nepal ansåg att det bästa för alla vore 

om aidspatienter tog livet av sig (Mahat & Eller 2009). Av de 279 deltagande 

sjuksköterskestudenterna i en grekisk studie uttryckte 7,9 % att människor som lever med hiv 

inte skulle få vistas i skolmiljö (Ouzouni & Nakakis 2012). I en undersökning bland 

sjuksköterskestudenter i Kina ansåg 34 % att de flesta människor som lever med hiv/aids 

förtjänade vad de drabbats av och att barn boende med en förälder som är hiv positiv borde 

placeras i fosterhem (Li et al. 2008). 

 

3.2 Bidragande faktorer till sjuksköterskestudenters attityder 
 

Flertalet faktorer påverkade sjuksköterskestudenternas attityder till att arbeta och behandla 

människor som lever med hivinfektion. Tidigare erfarenhet av att arbeta med människor som 

lever med hiv hade en positiv betydelse för hur patienterna bemöttes av blivande 

sjuksköterskor (Nazik et al. 2012, Ouzouni & Nakakis 2012, Pickles et al. 2012, Relf et al. 

2009, Suominen et al. 2009, Välimäki et al. 2010).  

Tre av artiklarna menar att genom att ha någon i sin närhet som lever med infektionen kan 

vara en bidragande källa till en förbättrad attityd (Nazik et al. 2012, Relf et al. 2009, 



     

 

10 
 

Suominen et al. 2009). Däremot hävdar Mahat och Eller (2009) att personligen känna någon 

som lever med hivrelaterad sjukdom var förknippat med negativa attityder. 

Fyra av studierna lyfter fram att åldern och viljan att vårda hivpositiva patienter har ett 

samband. Äldre studenter visade en större vilja att utföra behandlingar och vårdinsatser till 

patientgruppen (Ouzouni & Nakakis 2012, Pickles et al. 2012, Suominen et al. 2009, 

Välimäki et al. 2010). Tre av studierna menar att deltagarnas bakgrund, såsom uppväxtmiljö 

och tidigare arbetserfarenheter, har en framträdande roll i viljan att vårda (Li et al. 2008, 

Pickles et al. 2012, Relf et al. 2009, Suominen et al. 2009). Suominen et.al (2009) fann även 

ett samband mellan viljan att vårda människor som lever med hiv och positiva attityder till 

homosexuella personer.  

Det går att se ett samband mellan land, kultur och sjuksköterskestudenters attityder till 

patientgruppen, vilket sex av studierna tar upp i sina resultat (Chan 2009, Chan & Stoovè 

2008, Mahat & Eller 2009, Ouzouni & Nakakis 2012, Pickles et al. 2012, Relf et al. 2009). 

Ouzouni & Nakakis (2012) fann att religion hade samband med studenternas kunskap om 

hiv/aids. De studenter som rapporterade att de ej var troende hade högre kunskapsnivåer. 

Studenter från Kina, östra Asien, sydöstra Asien, Centralasien och Mellanöstern hade 

signifikant lägre attitydsnivåer enligt AIDS Attitude Scale (AAS) jämförelsevis med 

Australien, Europa och Nordamerika vid enkätundersökningen i studien utförd av Pickles et 

al.(2012). Även Suominen et al.(2009) påvisade signifikanta skillnader bland 

sjuksköterskestudenternas attityder mellan Finland, Estland och Litauen. De finska 

studenterna hade den mest positiva attityden till patientgruppen och studenterna från Litauen 

hade de sämsta attityderna.  

 

3.3 Stigmatisering 
 

Negativa attityder är ett naturligt steg i stigmatiseringen gentemot patientgruppen vilket en av 

studierna lyfter fram som en barriär i arbetet med patienterna (Stavropoulou et al. 2011). En 

annan studie menar att en av anledningarna till att människor som bär på hivinfektionen blir 

stigmatiserade är på grund av samhällets rädsla för att bli smittad av infektionen (Relf et al. 

2009). Rädslan kan bero på bristen av kunskap inom ämnet (Chan & Stoovè 2008, Li et al. 

2008, Yiu et al. 2010). En annan faktor till stigmatisering av människor som lever med hiv är 

föreställningen om, eller det faktum att, patienterna fått viruset via ett högriskbeteende såsom 

oskyddat sexuellt umgänge eller missbrukare som delat spruta (Chan 2009, Chan & Stoovè 
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2008, Li et al. 2008). Vidare lyfter två av artiklarna fram homosexualitet som en bidragande 

orsak till stigmatisering (Chan & Stoovè 2008, Li et al. 2008). I studien gjord av Ouzouni & 

Nakakis (2012) ansåg 91,8 % av deltagarna att hiv inte var en sjukdom att skämmas för, men 

samtidigt menar 93,9 % av deltagarna i samma studie att de trodde att patientgruppen inte var 

accepterad av övriga människor i samhället. 

 

3.3.1 Rädsla  

 

Studenterna i sex av artiklarna har uppgett att rädslan för att bli smittad av hivviruset är stor 

(Chan 2009, Li et al. 2008, Nazik et al. 2012, Relf et al. 2009, Stavropoulou et al. 2011, Yiu 

et al. 2010) och flera studier belyser oviljan att vårda samt att undvika patientgruppen (Li et 

al. 2008, Mahat & Eller 2009, Nazik et al. 2012, Ouzouni & Nakakis 2012, Suominen et al. 

2009). Forskningen visar att även om viljan att vårda patientgruppen fanns hos deltagarna,  

fanns tydliga skillnader mellan vad de deltagande sjuksköterskestudenterna var villiga att 

utföra för vårdinsatser till patientgruppen. Detta var beroende av den upplevda rädslan och 

tankarna kring risken att bli smittad inför det aktuella momentet (Chan 2009, Li et al. 2008, 

Välimäki et al. 2010). Li et al. (2008) påvisade att det fanns ett starkt samband mellan 

studenter som varit exponerade för stickskada och oviljan att vårda människor som lever med 

hiv. 

 

3.4 Utbildningens påverkan och betydelse för attityder 
 

En fundamental anledning till att negativa attityder till människor som lever med hiv existerar 

bland sjuksköterskestudenter menar fem av studierna att det bottnar i bristande kunskap vad 

gäller sjukdomen generellt och smittspridning/smittvägar (Li et al. 2008, Mahat & Eller 2009, 

Nazik et al. 2012, Ouzouni & Nakakis 2012, Qu et al. 2010, Relf et al. 2009). I studien utförd 

av Ouzouni & Nakakis (2012) påvisades att 56,2% av deltagarna trodde att de kunde skydda 

sig själva mot aids genom att vaccinera sig mot hivviruset. 

Flertalet artiklar påvisar att negativa attityder till människor som lever med hiv bland 

sjuksköterskestudenter är lika fördelade över hela utbildningen, oavsett hur långt studenterna 

har kommit i sina studier (Li et al. 2008, Mahat & Eller 2009, Nazik et al. 2012, Ouzouni & 

Nakakis 2012). Huruvida en utökad kunskap om sjukdomen påverkar 

sjuksköterskestudenternas attityder delar majoriteten av de granskade studierna uppfattning 
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om. Endast en studie menar att ökad kunskap inte leder till förbättrade attityder (Li et al. 

2008). Detta motsätter sig flera andra studier som lyfter fram att ökad kunskap bidrar till 

attitydförbättring gentemot patientgruppen och därmed förbättrar vården för densamma 

(Nazik et al. 2012, Relf et al. 2009, Stavropoulou et al. 2011, Suominen et al. 2009, Qu et al. 

2010, Yiu et al. 2010 ). Dock nämner Chan et.al (2009) att trots den ökade medvetenheten om 

de icke diskriminerade grundläggande principerna bland personalen observerades inga 

grundläggande attitydförändringar. Däremot redovisades en ökad trygghet i mötet med 

patienten.   

 

Två av studierna lyfter fram att få av de deltagande studenterna har fått information och 

undervisning inom ämnet hiv under sin utbildning (Ouzouni & Nakakis 2012, Pickles et al. 

2012). Stavropoulou et al. (2011) påvisar att oviljan att vårda människor som lever med hiv 

grundade sig, förutom i rädsla, på kommunikationssvårigheter och brist på utbildning.   

I Ouzouni & Nakakis (2012) studie uppgav 80,7 % av sjuksköterskestudenterna att tv var den 

huvudsakliga källan till kunskap inom ämnet. Ett exempel på den bristande kunskap som 

råder bland sjuksköterskestudenterna lyfter en av artiklarna fram och beskriver en vilja hos 

många av studenterna att hivtesta alla patienter som inkom på en avdelning oavsett 

intagningsorsak eller symptom (Relf et al. 2009). Yiu et.al (2010) presenterar att 

effektiviteten av det använda preventionsprogrammet mot negativa attityder endast hade ett 

kortsiktigt resultat. Vid uppföljning efter sex veckor var resultaten åter på låg nivå. 

 

3.5 Kvaliten avseende de valda artiklarnas undersökningsgrupp, urval och bortfall  
 

Av de 13 artiklar som granskats i denna studie har samtliga beskrivit undersökningsgruppen 

på ett tillfredsställande sätt. Var studien var genomförd, antal deltagare samt en kortare 

beskrivning av gruppen finns att tillgå i alla valda artiklar. Antalet deltagare varierade från 20 

till 528 personer, varav majoriteten av artiklarna hade 100 deltagare eller fler (Chan & Stoovè 

2008, Li et al. 2008, Mahat & Eller 2009, Nazik et al. 2012, Ouzouni & Nakakis 2012, 

Pickles et al. 2012, Qu et al. 2010, Relf et al. 2009, Stavropoulou et al. 2011, Suominen et al. 

2009, Välimäki et al. 2010).  Sjuksköterskestudenternas ålder redovisas fullständigt i nio av 

artiklarna (Chan 2009, Chan & Stoovè 2008, Li et al. 2008, Mahat & Eller 2009, Ouzouni & 

Nakakis 2012, Qu et al. 2010, Relf et al. 2009, Stavropoulou et al. 2011, Suominen et al. 

2009). Övriga fyra artiklar har redovisat åldersdata på ett inte lika tillfredsställande sätt. Yiu 

et al.(2010) nämner medelåldern, Välimäki et al. (2010) redovisar ålder från < 24 år till > 45 
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år, Pickles et al. (2012) beskriver att majoriteten av deltagarna var mellan 18 – 24 år och 

Nazik et al. (2012) redovisar åldern som 17 år och uppåt.  

Tolv artiklar nämner utbildningsgrad hos de deltagande sjuksköterskestudenterna (Chan 2009, 

Chan & Stoovè 2008, Li et al. 2008, Mahat & Eller 2009, Nazik et al. 2012, Ouzouni & 

Nakakis 2012, Pickles et al. 2012, Qu et al. 2010, Stavropoulou et al. 2011, Suominen et al. 

2009, Välimäki et al. 2010, Yiu et al. 2010). Qu et al. (2010) är de enda författarna som ej 

belyser könsfördelningen.  

Geografiskt sett genomfördes tre av de valda studierna i Kina (Li et al. 2008, Qu et al. 2010, 

Yiu et al. 2010), ett par studier i Thailand (Chan et al. 2009, Chan & Stoovè 2008), Grekland 

(Ouzouni & Nakakis 2012, Stavropoulou et al. 2011), Finland, Estland och Litauen 

(Suominen et al. 2009, Välimäki et al. 2010). Vidare bedrev en studie sin forskning i både 

Sydafrika och USA (Relf et al. 2009). I övriga länder genomfördes en studie vardera i Nepal 

(Mahat & Eller 2009), Turkiet (Nazik et al. 2012) och Australien (Pickles et al. 2012).  

Religionstillhörighet beaktas i tre av de valda artiklarna (Mahat & Eller 2009, Ouzouni & 

Nakakis 2012, Yiu et al. 2010).  

11 av 13 artiklar har redovisat bortfall, antingen i procent eller i antal (Chan 2009, Li et al. 

2008, Mahat & Eller 2009, Nazik et al. 2012, Ouzouni & Nakakis 2012, Pickles et al. 2012, 

Qu et al. 2010, Relf et al. 2009, Suominen et al. 2009, Välimäki et al. 2010, Yiu et al. 2010). 

Av dessa presenterar sex artiklar ett resultat av bortfall på 5,3 % eller under (Chan 2009, Li et 

al. 2008, Mahat & Eller 2009, Pickles et al. 2012, Qu et al. 2010, Relf et al. 2009). Suominen 

et al. (2009), Välimäki et al. (2010) samt Yiu et al. (2010) redogör för ett bortfall på mellan 

13 – 17 %. De grekiska studierna påvisar det största bortfallet av deltagare, 22,5 % (Ouzouni 

& Nakakis 2012) och 33 % (Nazik et al. 2012).  

Av de i studien valda artiklarna redovisade sex av författarna urvalet tydligt i löpande text (Li 

et al. 2008, Mahat & Eller 2009, Ouzouni & Nakakis 2012, Qu et al. 2010, Relf et al. 2009, 

Stavropoulou et al. 2011). Dessa har använt sig av bekvämlighets- (Li et al. 2008, Mahat & 

Eller 2009, Ouzouni & Nakakis 2012, Relf et al. 2009), ändamåls- (Stavropoulou et al. 2011) 

samt klusterurval (Qu et al. 2010). Resterande sju beskrev ej sin urvalsmetod tydligt (Chan 

2009, Chan & Stoovè 2008, Nazik et al. 2012, Pickles et al. 2012, Suominen et al. 2009, 

Välimäki et al. 2010, Yiu et al. 2010).  
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4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 
 

Föreliggande studie påvisade att negativa attityder till hivrelaterad sjukdom och de människor 

som lever med sjukdomen var vanligt förekommande bland sjuksköterskestudenter. Trots det 

var majoriteten av studenterna villiga att vårda människor med hivrelaterad sjukdom. 

Bristande utbildning, okunskap och felaktig kunskap togs upp som viktiga orsaker till 

uppkomst av rädsla och osäkerhet bland studenterna. Vanligt förekommande var undermålig 

kunskap kring smittvägar och sjukdomen generellt. Faktorer som interagerade med positiva 

attityder var sjuksköterskestudenternas kliniska erfarenhet samt ålder. Ursprung och 

sociokultur kunde också bidra till skillnader i attityder. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Sjuksköterskestudenters attityder till människor som lever med hiv 

 

Författarna till föreliggande studie fann att majoriteten av de tillfrågade 

sjuksköterskestudenterna var positiva till att vårda människor som lever med hiv, vilket 

överensstämmer med Röndahl et al. (2003) svenska studie bland 165 sjuksköterskestudenter.   

Dock visade ingen av de i studien valda artiklarna enbart positiva resultat (Chan 2009, Chan 

& Stoovè 2008, Li et al. 2008, Mahat & Eller 2009, Nazik et al. 2012, Ouzouni & Nakakis 

2012, Pickles et al. 2012, Qu et al. 2010, Relf et al. 2009, Stavropoulou et al. 2011, Suominen 

et al. 2009, Välimäki et al 2010, Yiu et al. 2010). Detta är förenligt med Al-Rabeei et al. 

(2010) vilka presenterar resultat där studenters attityder till människor som lever med hiv var 

59,8% accepterande och positiva, medan 40,2 % var negativa. Liknande resultat fann Peate et 

al. (2002) då medelvärdet på den använda attitydskalan bland sjuksköterskestudenter var 3,74 

av möjliga 5.  

Suominen et al. (2009) undersökte den generella attitydnivån hos legitimerade sjuksköterskor 

och presenterade även dem ett likvärdigt resultat där attitydnivån var 3,34 på en skala mellan 

1-5.  

Geografiskt sett påvisades de mest positiva attityderna i studierna utförda i Grekland 

(Ouzouni & Nakakis 2012, Stavropoulou et al. 2011), Australien (Pickles et al. 2012), 

Finland, Estland och Litauen (Suominen et al. 2009, Välimäki et al. 2010). Denna spridning 

anser författarna beror på att diskussionen kring hivrelaterad sjukdom pågått längre i Europa 
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och Australien än i Asien, vilket har lett fram till att ämnet inte är lika tabubelagt i dessa delar 

av världen.  

4.2.2 Bidragande faktorer till sjuksköterskestudenters attityder  

 

Erfarenhet av att vårda patienter som lever med hiv visade sig påverka studenternas attityder 

positivt (Nazik et al. 2012, Ouzouni & Nakakis 2012, Pickles et al. 2012, Relf et al. 2009, 

Suominen et al. 2009, Välimäki et al. 2010). Detta styrker även Peate et al. (2002), vilka 

påvisade att studenter som tagit hand om patienter med aids visade mer positiva attityder 

gentemot hivrelaterad sjukdom. Tre av artiklarna påvisar att det kan vara en bidragande källa 

till förbättrad attityd att ha någon i sin närhet som lever med infektionen (Nazik et al. 2012, 

Relf et al. 2009, Suominen et al. 2009). Däremot hävdar Mahat och Eller (2009) att det var 

förknippat med negativa attityder att personligen känna någon som lever med hivrelaterad 

sjukdom. Författarna tror att en bidragande orsak till att studien utförd i Nepal påvisade detta 

negativa resultat kan grunda sig i att Nepal är ett relativt konservativt land gällande sexualitet. 

Därför kan det möjligen upplevas svårt att ha någon närstående som lever med hivrelaterad 

sjukdom.  

I flera studier framkom att rädsla inför smittrisken var framträdande (Chan 2009, Li et al. 

2008, Nazik et al. 2012, Relf et al. 2009, Stavropoulou et al 2011, Yiu et al. 2010). Även i en 

studie utförd i Turkiet bland 227 sjuksköterskestudenter var rädsla ett återkommande ämne 

(Bektaş & Kulakaç 2007). Uppkomsten av rädsla anser författarna vara grundad i okunskap 

eller felaktig kunskap om sjukdomen samt om hur smittspridning sker. Dessa faktorer ligger 

till grund för fortsatt stigmatisering av människor som lever med hivrelaterad sjukdom. Peate 

et.al (2002) påvisade resultat i sin studie som visar att studenter som var villiga att behandla 

och vårda människor som lever med hiv även visade mindre homofobiska tendenser. 

Författarna till föreliggande studie var av den uppfattningen att genom att ha ett öppet sinne 

utan fördomar så har den blivande yrkesutövande sjuksköterskan enklare att se hela individen 

i stället för att enbart se till sjukdomsbilden eller livsstilen. 

4.2.3 Stigmatisering 

 

Patienter som antogs, alternativt konstaterats smittats av hivviruset via högriskbeteende mötte 

mindre sympati bland sjuksköterskestudenterna (Chan 2009, Li et al. 2008). Liknande resultat 

återfanns i Peate et al. (2002) samt i Bektaş & Kulakaç (2007) studier, vilka båda nämner att 

deltagarna visade större vilja att vårda patienter som de kände sympati för. Patienter som 
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däremot smittats via drogmissbruk kände sjuksköterskestudenterna inte lika stor medkänsla 

för och var därmed mindre benägna att ge vård till dessa patienter.  

I fem studier uttryckte studenter att de skulle vägra eller undvika att vårda en patient som har 

hivrelaterad sjukdom (Li et al. 2008, Mahat & Eller 2009, Nazik et al. 2012, Ouzouni & 

Nakakis 2012, Suominen et al. 2009). Ovilja att vårda fann även Pickles et al. (2009) som ett 

ofta förekommande tema i studier kring sjuksköterskestudenters attityder. Denna ovilja 

bottnade oftast i ofullständig information kring hivrelaterad sjukdom och aids samt rädsla för 

att bli smittad.  Även Röndahl et al. (2003) fann att 26 % av studenterna skulle avstå från att 

vårda patientgruppen om de hade möjlighet.  

Ouzouni & Nakakis (2012) presenterade i sin studie att 91,8 % av deltagarna ansåg att hiv inte 

var en sjukdom att skämmas för, men samtidigt menar 93,9 % av deltagarna i samma studie 

att de trodde att patientgruppen inte var accepterad av övriga människor i samhället. Detta 

finner författarna intressant då de deltagande uttrycker motstridiga påståenden då de först 

anser att patientgruppen ej ska känna skam inför sitt tillstånd men samtidigt utrycker att de 

flesta människor i samhället har fördomar om människor som lever med hivrelaterad 

sjukdom. Författarna finner ingen logik i detta resonemang. Chan (2009), Li et al. (2008) och 

Välimäki et al. (2010)  påvisade att även om viljan att vårda patientgruppen fanns hos 

deltagarna, fanns tydliga skillnader mellan vad de deltagande sjuksköterskestudenterna var 

villiga att genomföra för omvårdnadsåtgärder till patientgruppen. Detta styrks av Peate et al. 

(2002) vilka även kommit fram till att skillnader finns beträffande studenternas vilja att utföra 

vårdmoment. 

 

Enligt Eriksson (1994) är den ursprungliga tanken med vårdandet att minska det mänskliga 

lidandet. Motsägelsefullt nog har utvecklingen av vården i stället bidragit till skapande av 

onödigt lidande för patienten. Lidande består inte endast av kroppslig smärta orsakad av 

sjukdomen eller behandlingen, utan även det själsliga lidandet kan utgöra stor smärta. Denna 

typ av lidande kan uppkomma till följd av förnedring samt skam och skuld som patienten 

upplever i samband med sin sjukdom eller behandling. Författarna ansåg att sjuksköterskor 

besitter en viktig roll då de med hjälp av sitt bemötande kan reducera graden av upplevd 

stigma för patienten.   
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4.2.4 Utbildningens påverkan och betydelse för attityder 

 

Flertalet artiklar nämner problemet med de förhållandevis låga kunskapsnivåer angående 

hivrelaterad sjukdom som existerar bland sjuksköterskestudenterna (Li et al. 2008, Mahat & 

Eller 2009, Nazik et al. 2012, Ouzouni & Nakakis 2012, Qu et al. 2010, Relf et al. 2009). 

Snowden (1997) menar att det är bekymmersamt att den övergripande kunskapsnivån var låg 

hos de deltagande tredjeårssjuksköterskestudenterna i hennes studie. Resultaten av de utförda 

testerna visade att de deltagande inte uppnådde 50 % korrekta svar. Med tanke på 

publiceringsåret på Snowdens ovan nämnda studie bedömer författarna att kunskapsnivåerna 

kring hivrelaterad sjukdom troligen förbättrats något, men graden av kunnande bland blivande 

sjuksköterskor ligger fortfarande inte på en acceptabel nivå enligt författarna. Ett exempel på 

okunskapen som råder påvisas i studien utförd av Ouzouni & Nakakis (2012) då det redovisas 

att 56,2% av deltagarna trodde att de kunde skydda sig själv gentemot aids genom att 

vaccinera sig mot hivviruset.  

Flertalet artiklar påvisade att negativa attityder till människor som lever med hiv bland 

sjuksköterskestudenter är jämt fördelade över hela utbildningen, oavsett hur långt studenterna 

har kommit i sina studier (Li et al. 2008, Mahat & Eller 2009, Nazik et al. 2012, Ouzouni & 

Nakakis 2012). Detta överensstämmer med Snowdens (1997) resultat där det framkom att det 

ej fanns signifikanta skillnader mellan tredjeårsstudenter och förstaårsstudenter beträffande 

attityder till människor som lever med hiv. 

Bektaş & Kulakaç (2007) fann att huvudkällan till kunskap om hiv/aids för studenter var 

deras universitetsstudier. Och de placerar tv och radio som nästföljande viktigaste källan. 

Detta samstämmer ej med Ouzouni & Nakakis (2012) resultat som påvisade att tv var den 

främsta informationskällan och därefter tidningar. Detta finner författarna till föreliggande 

studie intressant då Turkiet och Grekland geografiskt sett är placerade nära varandra.  

 

4.3 Kvalitén avseende de valda artiklarnas undersökningsgrupp, urval och bortfall 
 

De valda artiklarnas kvalité avseende undersökningsgrupp, urval och bortfall ansåg författarna 

till föreliggande studie som övervägande god. Alla artiklar hade angivit i vilket land studien 

var utförd, antal deltagare, ålder samt gett en beskrivning av de deltagande. Detta gav en 

övergripande bild av undersökningsgrupperna. Enligt Polit och Beck (2012) bör forskarna i 

urvalsprocessen beskriva undersökningsgruppens huvudsakliga karaktärer. Det är med hjälp 
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av denna beskrivning läsaren kan skapa sig en bild av huruvida urvalet är adekvat. 

Majoriteten av studierna innehöll 100 eller fler deltagare (Chan & Stoovè 2008, Li et al. 2008, 

Mahat & Eller 2009, Nazik et al. 2012, Ouzouni & Nakakis 2012, Pickles et al. 2012, Qu et 

al. 2010, Relf et al. 2009, Stavropoulou et al. 2011, Suominen et al. 2009, Välimäki et al. 

2010). Detta gav dessa artiklar en fördel eftersom ett större antal deltagare ger en bredare bild 

och ett mer tillförlitligt resultat (Willman 2011). Alla artiklar (Chan 2009, Chan & Stoovè 

2008, Li et al. 2008, Mahat & Eller 2009, Nazik et al. 2012, Ouzouni & Nakakis 2012, 

Pickles et al. 2012, Relf et al. 2009, Stavropoulou et al. 2011, Suominen et al. 2009, Välimäki 

et al. 2010, Yiu et al. 2010) utom en presenterar könsfördelningen (Qu et al. 2010). Den 

övervägande majoriteten i alla artiklar var kvinnor, vilket överensstämmer med hur det ser ut 

inom professionen.   

 

Endast en av de valda artiklarna har ej angivit vilken årskurs eller del av utbildningen de 

medverkande sjuksköterskestudenterna befann sig i vid undersökningens genomförande (Relf 

et al. 2009). Resterande artiklar beskrev om de valt att inkludera alla sjuksköterskestudenter 

vid ett eller flera lärosäten eller om de valt ut specifika grupper (Chan 2009, Chan & Stoovè 

2008, Li et al. 2008, Mahat & Eller 2009, Nazik et al. 2012, Ouzouni & Nakakis 2012, 

Pickles et al. 2012, Qu et al. 2010, Stavropoulou et al. 2011, Suominen et al. 2009, Välimäki 

et al. 2010, Yiu et al. 2010). Detta ansåg författarna vara intressant information som gav 

studien mer trovärdighet då kunskap och attityder kan skilja sig åt beroende på 

utbildningsgrad. 

 

Urvalsmetod står väl beskrivet i sex av artiklarna. Dessa har använt sig av bekvämlighets- (Li 

et al. 2008, Mahat & Eller 2009, Ouzouni & Nakakis 2012, Relf et al. 2009), ändamåls- 

(Stavropoulou et al. 2011) samt klusterurval (Qu et al. 2010). Enligt Polit & Beck (2012) 

innebär bekvämlighetsurval att den mest lättillgängliga gruppen av människor väljs ut till 

studien. Vid ändamålsurval väljs istället deltagarna utifrån vilka forskarna anser vara mest 

informativa. Ett klusterurval kan liknas vid ett stickprov då ett mindre urval sker ur en större 

grupp. Författarna anser att ovan beskrivna val av urvalsmetoder alla är relevanta för 

studiernas syfte enligt Polit & Beck (2012). 

Övriga sju artiklar har ej tydligt beskrivit tillvägagångssättet för urval (Chan 2009, Chan & 

Stoovè 2008, Nazik et al. 2012, Pickles et al. 2012, Suominen et al. 2009, Välimäki et al. 



     

 

19 
 

2010, Yiu et al. 2010). Detta kan leda till att resultatens trovärdighet blir svår att bedöma då 

hela urvalsprocessen bör stå utförligt beskriven för att läsaren skall förstå hur deltagarna valts 

ut. Om beskrivningen av urvalsmetoden är otillräcklig, har inte läsaren möjlighet att ta 

ställning till huruvida forskaren gjort goda beslut avseende urval (Polit & Beck 2012). 

Efter granskning enligt Polit och Beck (2012) anser författarna att de sju ovanstående 

artiklarna har valt att använda sig av ändamålsurval (Chan & Stoovè 2008, Pickles et al. 2012, 

Suominen et al. 2009, Välimäki et al. 2010) alternativt bekvämlighetsurval (Chan 2009, Li et 

al. 2008, Nazik et al. 2012, Yiu et al. 2010).  

 

Bortfallet finns beskrivet i 11 av de 13 artiklarna (Chan 2009, Li et al. 2008, Mahat & Eller 

2009, Nazik et al. 2012, Ouzouni & Nakakis 2012, Pickles et al. 2012, Qu et al. 2010, Relf et 

al. 2009, Suominen et al. 2009, Välimäki et al. 2010, Yiu et al. 2010). I övriga två saknas 

uppgifter om bortfallet (Chan & Stoovè 2008, Stavropoulou et al. 2011). Studiens kvalité 

påverkas av graden av bortfall (Willman 2011), och därmed är det svårt att ta ställning till 

trovärdigheten då bortfallet ej redovisas. 

 

4.4 Metoddiskussion 
 

Författarna till den föreliggande studien valde att genomföra en deskriptiv litteraturstudie. 

Ämnet hiv/aids är förknippat med skuld, skam och rädsla, vilket ofta leder till stigmatisering 

och negativa attityder, något författarna såg som ett hinder för att genomföra en relevant och 

korrekt empirisk studie med tanke på den begränsade tid som stod till vårt förfogande.  

Forskning inom hiv/aids har bedrivits i relativt stor utsträckning tidigare och författarna hade 

ett intresse av att ta del av tidigare forskning inom ämnet. Dock fann författarna svårigheter i 

att finna aktuellt material till föreliggande studie som svarade på studiens syfte och 

frågeställningar, vilket kan anses vara en svaghet i utformandet av studien likväl som ett 

motiv till att ytterligare forskning behövs. 

Författarna till studien valde att använda sig av högskolebibliotekets databaser PubMed och 

Cinahl. PubMed hade artiklar från 5400 tidskrifter med 20 miljoner referenser i oktober 2010 

(Willman et al. 2011) vilket gör den till en av de största databaserna inom forskningsfältet 

omvårdnad. Cinahl i sin tur tillhandahöll under samma tidsperiod över 3000 tidskrifter  

där uppskattningsvis 65 % behandlar ämnet omvårdnad (Willman et al. 2011). Eftersom dessa 

två sökmotorer tillhandahöll flest artiklar som svarade på syfte och frågeställningar valde 

författarna att använda sig av dessa. I första skedet använde sig författarna av mer specifika 
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sökord som ”nursing students” och ”treatment” vilket smalnade av sökresultatet i för stor 

utstäckning, och därav fann författarna relevans i de sökord (HIV, attitudes, students) som 

sedan användes vid artikelsökningen i de två databaserna. Det upplevs som en svaghet att inte 

mer specifika sökord kunde användas för att söka flera relevanta artiklar till studien.  

 

Av de totalt 13 valda artiklarna fördelades antalet jämnt mellan databaserna. Från databasen 

Cinahl hämtades sju artiklar och från databasen PubMed sex artiklar. Detta anser författarna 

stärker resultatet i den bemärkelsen att fördelningen var jämn mellan de båda sökmotorerna. 

Dock lyfter författarna att en svaghet i artikelsökningen var att inte använda sig av ytterligare 

en databas för att få en möjlighet att finna fler artiklar som svarade på syftet, då de relevanta 

artiklar som de valda databaserna presenterade också blev de som inkluderades i studien.  

Författarna inkluderade både kvalitativa och kvantitativa artiklar i studien av den anledning 

att artikelsökningen inte gav lika stort utfall som författarna hade önskat. Dock anser 

författarna att genom att granska både kvalitativa och kvantitativa artiklar får man flera 

synvinklar på frågeställningarna och litteraturstudien får en starkare trovärdighet i sitt resultat.  

Författarna valde att inkludera artiklar som undersökte samtliga sjuksköterskestudenter 

oavsett utbildningsfas, dels för att utfallet av artikelsökningen inte gjorde det möjligt att utföra 

ytterligare begränsningar, dels för att undersöka eventuella skillnader mellan studenterna 

utifrån deras fas i utbildningen.   

 

Artiklar som var äldre än fem år exkluderades från studien för att författarna ansåg att mer 

aktuell forskning ökade trovärdigheten i resultatet. Om det istället inkluderats äldre artiklar 

hade utfallet av artikelsökningen blivit större men trovärdigheten mindre. I ett första 

sökningsskede valde författarna att exkludera studier utförda utanför Europa vilket gjorde 

fortsatta studier omöjliga med det låga söksresultat som framkom vid den första 

artikelsökningen. Författarna ser det som en svaghet att inte ha möjlighet att presentera fler 

studier utförda i Norden då detta hade kunnat bidra till behållning för svenska 

sjuksköterskestudenter. Attityder till människor som lever med hivrelaterad sjukdom varierar i 

stor utsträckning beroende på i vilket land studien är utförd, vilket ger en intressant bild men 

resultatet är endast gällande för de deltagande länderna. 
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4.5 Allmän diskussion  
 

Hivrelaterad sjukdom är ett ständigt aktuellt ämne då över 34 miljoner människor i världen 

levde med viruset år 2011 (UNAIDS 2012).  Bristfällig kunskap om hivrelaterad sjukdom och 

dess smittvägar är en grund för uppkomst av rädsla och fördomar vilket i sin tur leder till 

negativa attityder samt stigmatisering av patientgruppen. Därför anser författarna att det finns 

ett ökat behov av undervisning till sjuksköterskestudenter under utbildning. Geografiskt sett 

visade sjuksköterskestudenterna i Europa och Australien de mest positiva attityderna till 

patientgruppen och villighet att vårda densamma, vilket författarna anser beror på att 

hivrelaterad sjukdom har diskuterats längre och är mer accepterade i dessa världsdelar. 

 

Författarna hävdar även att då studenter befinner sig på yrkesförlagd praktik påverkas de 

starkt av det rådande arbetsklimatet. Detta beskriver även Lown et al. (2007) som menar att 

den del av den praktiska kunskapen som studenter införskaffar sig genom att studera hur 

yrkesutövare gör påverkas betydligt mer av vad personen i verkligheten gör och inte vad den 

säger i tal. Detta kan få negativa konsekvenser både gällande attityder och beteende i 

studenternas utveckling. Även Levett-Jones et al. (2008) tar upp bemötande på arbetsplatsen i 

sin studie och poängterar att känslan av samhörighet är en viktig faktor för inlärning och 

motivation hos sjuksköterskestudenter. Även självbild, självförtroende och i vilken 

utsträckning de är beredda att ifrågasätta påverkas starkt av hur de blir mottagna av befintlig 

personal.  

Författarna anser att Erikssons teori vad gällande att bemöta alla människor med kärlek är ett 

ultimat förhållningssätt att utöva i mötet med patientgruppen. Vidare hävdar Eriksson att 

caritas, det vill säga den villkorslösa kärleken, utgör motivationen för vård (Levy-Malmberg 

et al. 2008). Det är något som författarna anser att varje sjuksköterska bör ta i beaktning för 

utan den empatiska förmågan utför sjuksköterskan inte ett tillfredsställande arbete.  

 

Författarna till denna litteraturstudie anser att det kontinuerligt behövs aktuell forskning kring 

sambandet mellan hivrelaterad sjukdom och attityder bland vårdpersonal. Ur en global 

synvinkel finns för närvarande relevant forskning inom området. Dock fann författarna få 

aktuella studier som behandlade attityder ur sjuksköterskestudentens perspektiv samt att 

artiklar från Norden var underrepresenterade. För att ha möjlighet att tillgodogöra sig och 

kliniskt ha användning för artikelns innehåll krävs att studien är utförd i ett land med likvärdig 
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sjukvård och kunskapsnivå som i Sverige. Vidare efterfrågar författarna studier som 

undersöker undervisningsmetoder för ökad kunskap inom hivrelaterad sjukdom då bristfällig 

kunskap råder bland sjuksköterskestudenter enligt undersökta artiklar. 

 

Studien kan bidra till en större insikt angående vilka aspekter blivande och yrkesutövande 

sjuksköterskor samt övrig sjukvårdspersonal bör beakta i sitt kommande yrkesutövande, för 

att kunna möta människor som lever med hiv på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt.  

 

5.  Slutsats 
 

Negativa attityder är ett hinder i mötet med människor som lever med hivrelaterad sjukdom. 

Under utbildningen får sjuksköterskestudenter ej tillräcklig kunskap kring hivrelaterad 

sjukdom och dess smittvägar, vilket kan resultera i svårigheter att möta patientgruppen och i 

förlängningen leda till fortsatt stigmatisering av människor som lever med hiv. Därför bör 

större fokus läggas på adekvat undervisning gällande hivrelaterad sjukdom till blivande 

sjuksköterskor.  
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Bilaga 1. Tabell 2. Granskning av de valda artiklarnas kvalitet avseende undersökningsgrupp, urval och bortfall 

Författare, 

publiceringsår & 

land 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmet

od 

Dataanalys Urval Bortfall 

Chan  

2009 

Thailand 

“Othering tactics and 

treatments of patients 

with HIV/AIDS: a 

study of the construct 

of professional ethics 

by Thai nurses and 

nursing trainees”. 

Kvalitativ 

ansats med 

deskriptiv 

design.  

20 deltaganden varav 10 

sjuksköterskestudenter 

under sista 

utbildningsåret och 10  

grundutbildade 

sjuksköterskor. 

Deltagarna hade en ålder 

på 21-44 år. Majoriteten 

av deltagarna var 

kvinnor (14 st.).  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Alla 

intervjuer 

spelades in 

och 

transkriberad

es 

fullständigt, 

översattes till 

engelska och 

kodades med 

hjälp av 

NVivo. 

Uppgift 

saknas. 

0 %  

Chan & Stoovè 

2008 

Thailand 

Stigmatization of 

AIDS Patients: 

Disentangling Thai 

Nurising Students` 

Attitudes Towards 

HIV/AIDS, Drug 

Use, and Commercial 

Kvantitativ 

surveystudie. 

144 

sjuksköterskestudenter 

från ett universitet i 

Bangkok, varav  61 

master students och 83 

sistaårs studenter. 12 

män, 122 kvinnor och 10 

Enkät.  The Social 

Distance Scale och 

the HIV/AIDS 

knowledge scale. 

Chi square 

test, Post-hoc 

analysis, 

Univariat 

regressionsan

alys, Multi 

variabla 

Uppgift 

saknas. 

Inget redovisat 

bortfall. 



     

 

 

Författare, 

publiceringsår & 

land 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmet

od 

Dataanalys Urval Bortfall 

Sex. ospecificerade. Ålder 19-

52. 

regressions 

modeler. 

 

Li et al. 

2008 

Kina 

“Chinese nursing 

students´ HIV/ AIDS 

knowledge, attitudes, 

and practice 

intentions”. 

En kvantitativ 

surveystudie.  

204 

sjuksköterskestudenter 

studerande sista året på 

10 olika lärosäten i Kina. 

Åldern på deltagarna var 

17-24 år och samtliga 

var kvinnor.  

Enkät.  

Aids Attitude Scale 

(AAS), Aids 

Knowledge Scale, 

Willingness to 

Provide Care Scale.  

Beskrivande 

statistik, 

Kruskal-

Wallis (Hc), 

Spearman 

rank-order 

correlations. 

Bekvämlighet

surval. 

0%  

Mahat & Eller 

2009 

Nepal 

”HIV/AIDS and 

universal precautions: 

knowledge and 

attitudes of Nepalese 

nursing students”. 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie

. 

127 kvinnliga 

nepalesiska 

sjuksköterskestudenter 

som studerar första eller 

tredje året. Ålder 15-38 

år. 

Enkät. The 

HIV/AIDS 

Knowledge 

Questionnaire (HIV-

KQ-45). The HIV 

Attitudes 

Questionnaire, The 

HIV Transmission 

Attitudes 

Questionnaire, The 

Beskrivande 

analys och 

beskrivande 

statistik, Chi 

square 

analys, One-

way ANOVA 

och 

Pearson`s. 

Bekvämlighet

surval. 

0 %  



     

 

 

Författare, 

publiceringsår & 

land 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmet

od 

Dataanalys Urval Bortfall 

Universal Precations 

Knowledge 

Questionnaire. 

Nazik et al. 

2012 

Turkiet 

”Turkish Nursing 

Students`Attitudes 

About Patients living 

With HIV/AIDS”. 

Kvantitativ 

ansats. En 

deskriptiv 

tvärsnittsstudie

.  

311 

sjuksköterskestudenter, 

31,5% män och 68,5% 

kvinnor med en ålder 

från 17 år och uppåt, 

första till fjärde års 

studenter.  

Enkät. AIDS 

Attitude Scale 

(AAS). 

ANOVA, t-

test, 

Kruskall-

Wallis. 

Uppgift 

saknas. 

157 st. 

Ouzouni & 

Nakakis 

2012 

Grekland 

”HIV/AIDS 

knowledge, attitudes 

and behaviors of 

student nurses”. 

En deskriptiv 

tvärsnittsstudie

. 

279 grekiska 

sjuksköterskestudenter 

som studerade sin första, 

tredje, fjärde och sjätte 

termin. 83,9% var 

kvinnor och 16,1 % män. 

Deltagarna hade en ålder 

på 18-37 år. 

Enkät. International 

AIDS questionnaire 

– Chinese Version 

(IAQ-C), source of 

HIV/AIDS 

information 

questionnaire, 

Sexual behaviours / 

practices and 

attitudinal questions 

Beskrivande 

och 

inferential 

statistik, chi 

square test, 

statistisk 

analys.  

Bekvämlighet

surval. 

22,5% 



     

 

 

Författare, 

publiceringsår & 

land 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmet

od 

Dataanalys Urval Bortfall 

about AIDS. 

Pickles et al. 

2012 

Australien 

“Undergraduate 

nursing student`s 

attitudes towards 

caring for people 

with HIV/AIDS”. 

Kvantitativ 

ansats. En 

deskriptiv 

studie.  

396 andraårs 

sjuksköterskestudenter. 

Från 28 olika länder 

studerandes vid ett 

universitet i södra 

Australien. 67 % av 

deltagarna var 

australiensare och 11 % 

kineser. 85 % av 

deltagarna var kvinnor 

och 15 % var män. 

Majoriteten (51,7 %) av 

deltagarna  hade en ålder 

på 18 – 24 år. 

Enkät.  

AIDS Attitude Scale 

(AAS). 

Statistisk 

analys, T-

test, 

ANOVA, 

Scheffe test. 

Uppgift 

saknas. 

5,3 %  

Qu et al. 

2010 

Kina 

“Relationship 

Between HIV/AIDS 

Knowledge and 

Attitude Among 

Student Nurses: A 

En kvantitativ 

ansats med en 

tvärsnittsdesig

n. 

528 

sjuksköterskestudenter 

från tre olika program i 

kurs 12 från ett 

universitet i Kina. 

Frågeformulär som 

tog upp kunskap om 

hiv/aids och 

attityder. 

(CFA), 

Exploratory 

factoranalysis 

(EFA), 

Structural 

Klusterurval. 14 st. 



     

 

 

Författare, 

publiceringsår & 

land 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmet

od 

Dataanalys Urval Bortfall 

Structural Equation 

Model”. 

Deltagarna hade en ålder 

på 16-29 år. 

equation 

model 

(SEM). 

Relf et al. 

2009 

Sydafrika & USA 

“Ethical beliefs 

related to HIV and 

AIDS among nursing 

students in South 

Africa and the United 

States: A cross-

sectional analysis”. 

En kvantitativ 

ansats med 

deskriptiv 

korrationell  

tvärsnittsstudie

. 

334 

sjuksköterskestudenter 

varav 136 deltagande var 

från Sydafrika och 198 

från USA. De Syd 

Afrikanska deltagarna 

hade en ålder mellan 19-

52 år och USA 19 – 48 

år. Majoriteten av 

deltagarna kvar kvinnor 

(87,2 % i Syd Afrika och 

94,4 % i USA). 

Enkät. Attitudes, 

Beliefs, and 

Practices Survey 

about HIV and AIDS 

(ABPSHA). 

Beskrivande 

statistik, Chi 

square, 

ANOVA. 

Bekvämlighet

surval. 

<  5% 

Stavropoulou et al. 

2011 

Grekland 

 

“Student Nurses’ 

Perceptions on 

Caring for People 

with HIV”. 

 

En kvantitativ 

ansats med en 

deskriptiv 

design. 

100 sistaårs studenter 

under sin senare del av 

utbildningen på Kreta. 

Majoriteten med 84 % 

var kvinnor. Deltagarnas 

Frågeformulär där 

attityder, 

kommunikation med 

patienter och 

närstående samt 

Beskrivande 

statistisk 

analys. 

Ändamålsurv

al. 

 

Inget redovisat 

bortfall. 

 



     

 

 

Författare, 

publiceringsår & 

land 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmet

od 

Dataanalys Urval Bortfall 

ålder var 22 – 28 år. utbildning 

behandlades. 

 

Suominen et al. 

2009 

Finland, Estland & 

Litauen 

”Nursing 

students`attitudes 

towards HIV/AIDS 

patients in Finland, 

Estonia and 

Lithuania”. 

Kvantitativ 

ansats med en 

jämförande 

och deskriptiv 

design. 

471 sistaårs (Finland 

169, Estland 132, 

Litauen 170 deltagare) 

sjuksköterske- och 

barnmorskestudenter i 

åldrarna 19-59  år. 

Majoriteten (96-97%) av 

deltagarna var kvinnor. 

Enkät.  

En modifierad 

version av ”the State 

University of  New 

York at Buffalo 

School of Nursing 

AIDS Study 

Questionnaire by 

Held. 

Beskrivande 

statistik, Chi-

square test, 

korstabulatio

n, one-way 

ANOVA, 

Mann-

Whitney U-

test, post hoc 

analyzed 

with 

Bonferroni 

correlations. 

Spearman 

test, t-test. 

Kruskall-

Wallis test. 

Uppgift 

saknas. 

Av totalt 569 

tillfrågade 

deltagare var 

bortfallet 98 

personer 

(17%) vilket 

fördelades 

Finland 21%, 

Estland 10%, 

Litauen 19%. 



     

 

 

Författare, 

publiceringsår & 

land 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmet

od 

Dataanalys Urval Bortfall 

Välimäki et al. 

2010 

Finland, Estland & 

Litauen 

Nursing and midwife 

students`willingness 

to provide care to 

patients with 

HIV/AIDS – A 

comperative study in 

Finland, Estonia and 

Lithuania. 

En kvantitativ 

ansats. En 

tvärsnittsstudie 

med en 

jämförande  

design. 

Sjuksköterske- och 

barnmorskestudenter 

från Finland, Estland och 

Litauen. Studien 

omfattade 471 sistaårs 

studenter med en ålder 

under 24 år till över 45 

år. Majoriteten (ca 97%) 

var kvinnor. 

Enkät.  

The Nurse 

Willingness 

Questionnaire. 

Beskrivande 

analys, cross-

tabulation, 

Chi square 

analysis, 

Kolmogorov-

Smirnov test, 

non-

parametric 

Mann-

Whitney U-

test, 

Kruskall-

Wallis test, 

Spearman`s 

correlation. 

Uppgift 

saknas. 

Av totalt 569 

tillfrågade 

deltagare var 

bortfallet 98 

personer 

(17%) vilket 

fördelades 

Finland 21%, 

Estland 10%, 

Litauen 19%. 

Yiu et al. 

2010 

Kina 

”Effectiveness of a 

knowledge – contact 

programme in 

improving nursing 

En kvantitativ 

ansats med en 

jämförande 

design. 

89 

sjuksköterskestudenter 

från två universitet i 

Hong Kong. Deltagarna 

Enkät. The Positive 

Affect Negative 

Affect Scale, samt 

ett frågeformulär 

ANOVA, Chi 

square test, 

Pearson`s, 

MANOVA, 

Uppgift 

saknas. 

13st. 



     

 

 

Författare, 

publiceringsår & 

land 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmet

od 

Dataanalys Urval Bortfall 

students´attitudes and 

emotional 

competence in 

surving people living 

with HIV/AIDS”. 

var jämnt fördelade 

årskurs 1-4. 83 % var 

kvinnor och medelåldern 

20,8år. 

som tog upp 

aidskunskap, 

stigmatiserade 

attityder, rädsla för 

smitta samt viljan att 

vårda.  

t-test, 

Bonferroni-

adjusted 

comparisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Sammanställning av de valda artiklarnas syfte och resultat 
Författare Syfte Resultat 

Chan  

2009 

Att identifiera problem och befintlig inställning till 

diskriminering bland thailändska sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter genom att undersöka 

yrkesetik och upplevda skyldigheter inom gruppen. 

De deltagande tycktes ha fått ökad medvetenhet om 

de icke diskriminerande grundläggande principerna 

dock observerades inte några fundamentala 

attitydförändringar. 

Chan & Stoovè 

2008 

Att analysera sambandet mellan stigmatisering vid 

HIV/AIDS och dess relaterade stigman kommersiell 

sex och injektionsmissbruk. 

Studien visade att attityden gentemot personer som 

lever med HIV grundades på sociokultur, smittväg 

och övrigt levnadssätt. Stigmatisering gentemot 

injektionsmissbrukare var signifikant högre än mot 

HIV/AIDS och kommersiell sex.  

Li et al. 

2008 

Studien utfördes för att få lärdom om 

sjuksköterskestudenters kunskap om HIV/AIDS 

samt deras attityder  och vilja att utföra behandlingar 

och ge vård till patientgruppen. 

Kunskapsnivån bland deltagarna var relativt hög 

dock så visade resultat att det fanns många 

missuppfattningar bland dessa studenter. Överlag var 

attityden till att vårda patientgruppen positiv men på 

grund av okunskap och missuppfattningar så fanns 

det en ovilja till att utföra vissa omvårdnadsåtgärder.  

Mahat & Eller 

2009 

Att utforska nepalesiska sjuksköterskestudenters 

kunskaper och attityder om HIV/AIDS och generella 

skyddsåtgärder. 

Majoriteten av studenterna var villiga att behandla 

och vårda patienter med HIV/AIDS och de negativa 

attityder som fanns påvisades under samtliga steg av 

utbildningen. Kunskapen om generella 

skyddsåtgärder var även den låg bland studenter över 

hela utbildningen. 

Nazik et al. Att identifiera turkiska sjuksköterskestudenters Negativa attityder existerar bland de deltagande 



     

 

 

Författare Syfte Resultat 

2012 attityder gentemot patienter som lever med 

HIV/AIDS. 

turkiska sjuksköterskestudenterna. Det framkom att 

det på grund av rädsla för smitta fanns ett motstånd 

till att utföra vårdarbete vilket ledde till bristande 

erfarenhet inför patientgruppen.  

 

Ouzouni & Nakakis 

2012 

Att undersöka grekiska sjuksköterskestudenters 

kunskapsnivåer och attityder relaterat till HIV/AIDS. 

Bland de deltagande studenterna fanns otillräcklig 

och felaktig kunskap om HIV/AIDS. 

Kunskapsnivåerna skiljde sig inte åt mellan de olika 

läsåren. Dock så fanns överlag positiva attityder 

gentemot människor som lever med HIV/AIDS. 

Religiösa deltagare visade sämre kunskap och 

attityder mot patientgruppen. 

Pickles et al. 

2012 

Att fastställa australiensiska sjuksköterskestudenters 

attityder gentemot vård av människor med 

HIV/AIDS. 

Generellt råder positiva attityder bland de 

deltagande, endast 4,3 % uppgav negativt resultat. 

Variabler såsom kön och tidigare vårderfarenhet av 

patientgruppen hade ingen signifikant betydelse för 

deltagarnas attityder. De enda faktorer som 

påverkade attityderna var  land, region och 

medborgarskap.  

   

Qu et al. 

2010 

Att undersöka sambandet mellan 

sjuksköterskestudenters kunskaper om HIV/AIDS 

Bristande kunskap om smittvägar är den 

huvudsakliga orsaken till negativa attityder till 



     

 

 

Författare Syfte Resultat 

och deras attityder. patientgruppen. Specifik kunskap har signifikant 

direkt och indirekt effekt på positiva attityder 

gentemot HIV och AIDS.  

Relf et al. 

2009 

Att fastställa sjusköterskestudenters etiska 

inställning till provtagning, sekretess, serostatus 

avslöjande och miljö relaterat till HIV och AIDS, i 

Syd Afrika och USA.  

Resultaten indicerar att en övervägande del av 

sjusköterskestudenterna kan ha attityder och 

övertygelser om HIV och AIDS inte överensstämmer 

med de etiska koderna som är gällande i både USA 

och Syd Afrika.  

Stavropoulou et al. 

2011 

Att undersöka grekiska sjuksköterskestudenters 

uppfattningar angående vård av - och 

kommunikation med personer som lever med 

HIV/AIDS och deras anhöriga. 

Endast 20 % av deltagarna angav att de inte kände 

någon rädsla inför att möta och vårda patienterna. 

Oviljan till att vårda patientgruppen grundade sig i 

rädsla för att bli smittad, brist på utbildning och 

kommunikationssvårigheter.  

Suominen et al.  

2009 

Att beskriva och jämföra sjuksköterskestudenters 

attityder gentemot HIV/AIDS patienter i Finland, 

Estland och Litauen. 

Signifikanta skillnader mellan länderna avseende 

attityder mot både HIV/AIDS och homosexualitet  

vilket grundade sig i tidigare erfarenheter, 

familjesituation och ålder. 

Välimäki et al. 

2010 

Att undersöka och jämföra sjuksköterske- och 

barnmorskestudenters vilja att ge vård till patienter 

med HIV/AIDS och faktorer som påverkar detta i 

Finland, Estland och Litauen. 

Viljan att vårda patienter med HIV/AIDS var 

generellt god dock fanns det skillnader mellan 

länderna avseende viljan att utföra olika 

arbetssysslor. Faktorer som var förknippade med 

studenternas vilja att behandla patientgruppen var 



     

 

 

Författare Syfte Resultat 

t.ex. ålder och erfarenhet.  

Yiu et al. 

2010 

Att jämföra effektiviteten och hållbarheten mellan ett 

teoretiskt utbildningsprogram och ett kombinerat 

utbildningsprogram där teori och kontakt med 

människor som lever med HIV/AIDS ingår, samt hur 

detta påverkar sjuksköterskestuderandes attityder, 

beteenden och känslor gentemot människor som 

lever med HIV/AIDS.  

Genom kontakt med människor som lever med 

HIV/AIDS ökade effektiviteten i det förebyggande 

arbetet med att reducera de stigmatiserade 

attityderna, detta var ett kortsiktigt resultat då 

uppföljningen efter 6 veckor inte visade någon 

signifikant skillnad mellan de två deltagande 

grupperna.  

 


