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Att beskriva sjuksköterskestudenters attityder till personer med 

HIV/AIDS och vilka faktorer som kan påverka deras attityder - en 

litteraturstudie. 

 

ABSTRAKT  

 

Bakgrund: Humant Immunbristvirus har sedan upptäckten under 1980-talet tagit 

mer än 35 miljoner människors liv. I tidigare studier framkommer det att personer 

med HIV/AIDS utsätts för diskriminering och stigmatisering inom sjukvården.  

 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskestudenters attityder till personer med HIV/AIDS 

och vilka faktorer som kan påverka deras attityder. 

 

Metod: En litteraturstudie innehållande 11 artiklar med kvantitativ ansats 

granskades, analyserades och sammanställdes. Databaserna som användes vid 

artikelsökningen var PubMed och CINAHL. 

 

Resultat: Det framkom att sjuksköterskestudenter hade både positiva och negativa 

attityder gentemot personer med HIV/AIDS. Sjuksköterskestudenter hade också 

olika negativa attityder till olika patientgrupper samt både positiv och negativa vilja 

att vårda personer med HIV/AIDS. Faktorer som framkom påverka attityderna var 

kunskaper och tidigare erfarenheter, studielängd, kön, ålder, land och religion. 

 

Konklusion: Sjuksköterskestudenters negativa attityder mot personer med 

HIV/AIDS har visat sig kunna förbättras genom ökad kunskap om HIV/AIDS. 

Genom att sjuksköterskeutbildningen organiseras på ett sådant sätt att studenterna 

får mer kunskaper om HIV/AIDS under studietiden kan de förbättrade kunskaperna 

leda till mindre negativa attityder och därmed förbättra livskvalitén hos personer 

med HIV/AIDS samt främja deras hälsa. 

 

Nyckelord: HIV/AIDS, sjuksköterskestudenter, attityder 

 

 



 
 

To describe nursing students’ attitudes towards people with HIV/AIDS 

and what factors that influence their attitudes - a literature review 

 

ABSTRACT 

 

Background: The Human Immunodeficiency virus has, since its discovery in the 

1980s, taken more than 35 million people's lives. Previous studies show that people 

with HIV/AIDS are subject to discrimination and stigmatization within health care. 

 

Aim: To describe nursing students’ attitudes towards people with HIV/AIDS and 

what factors that influence their attitudes 

 

Method: A literature study containing 11 articles with a quantitative approach were 

reviewed, analyzed and compiled. The databases PubMed and CINAHL were used. 

 

Results: It was revealed that nursing students had both positive and negative 

attitudes towards people with HIV/AIDS. The nursing students also had various 

negative attitudes towards different patient groups as well as positive and negative 

willingness to care for people with HIV/AIDS. Factors that emerged to influence the 

attitudes were knowledge, previous experiences, length of study, age, gender, country 

and religion. 

 

Conclusion: Nursing students negative attitudes towards people with HIV/AIDS 

have been shown to be improved by more knowledge of HIV/AIDS. By organizing the 

nursing education in such a way that the students receive more knowledge about 

HIV/AIDS during their period of studies, the improved knowledge can lead to less 

negative attitudes, thus improving the quality of life of people with HIV/AIDS and 

promoting their health. 

 

Keywords: HIV/AIDS, nursing students, attitudes 
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BAKGRUND  
Humant Immunbristvirus (HIV) har sedan upptäckten under 1980-talet fått en 

pandemisk spridning (Folkhälsomyndigheten, 2015b). Sett ur ett globalt perspektiv 

har sjukdomen tagit mer än 35 miljoner liv och år 2015 beräknades 36,7 miljoner 

människor leva med HIV. Vanligast är smittämnet i Subsahariska Afrika där cirka 

25,6 miljoner människor är drabbade. De flesta nya fall av HIV-smittade (400-500 

personer/år) i Sverige återfinns bland immigranter som oftast är smittade innan de 

anländer till Sverige. År 2015 beräknades andelen diagnostiserade HIV-fall i Sverige 

till 7 000 personer (Folkhälsomyndigheten, 2015a; World Health Organization 

[WHO], 2016a).  

 

Humant Immunbristvirus är ett slags retrovirus som kännetecknas av att det lagras i 

kroppens arvsmassa (Folkhälsomyndigheten, 2015c). Symtomen för HIV i ett 

inledande skede kan vara influensaliknande symtom såsom feber, huvudvärk och 

halsont. De flesta är ovetandes om infektionen i detta stadium och somliga får inga 

symtom alls (WHO, 2016a). Humant Immunbristvirus angriper immunförsvaret och 

försvagar kroppens försvar mot infektioner och gradvis leder det till immunbrist hos 

den HIV-drabbade personen. Nya symtom som svullna lymfkörtlar, diarré, hosta och 

viktnedgång kan uppkomma på grund av olika typer av infektioner orsakade av det 

försämrade immunförsvaret. Obehandlat leder HIV så småningom till Acquired 

Immune Deficiency Syndrome (AIDS) vilket är ett dödligt sjukdomstillstånd som 

karakteriseras av cancer-, infektion- eller annan sjukdomsutveckling (ibid.). Humant 

immunbristvirus kännetecknas av relativt låg smittsamhet bortsett från de allra 

första veckorna efter smittotillfället samt i slutskedet då AIDS utvecklats. 

Smittspridning av HIV sker genom utbyte av kroppsvätskor, bland annat genom 

sexuell oskyddad kontakt men även blod- eller vävnadsexponering från en smittad 

person exempelvis genom blodtransfusion eller organtransplantation. Smitta kan 

också ske från mamma till barn genom bröstmjölk eller i samband med förlossning 

(Folkhälsomyndigheten, 2015c). Sociala samspel med andra personer såsom kramar, 

kyssar, handskakning eller lån av personliga saker utgör inte en risk för att bli 

smittad (WHO, 2016a). Det finns idag inget botemedel mot HIV men genom 

användning av antivirala medel minskas dock mängden virus i blodet och andra 

vätskor samt förhindrar sjukdomsutvecklingen kraftigt (Folkhälsomyndigheten, 

2015c). Effektiv behandling med antiretrovirala medel kan också kontrollera viruset 
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och minska smittspridningen (WHO, 2016a). Trots den medicinska behandlingens 

effekter kan det förebyggande arbetet med att hindra vidare smittspridning genom 

andra åtgärder vara av central betydelse om vården ska lyckas förebygga ohälsa och 

främja hälsa.  

 

Att främja hälsa och förebygga ohälsa är två hörnstenar inom omvårdnad. Enligt 

Umeås modell för omvårdnad ska vården  vara av god kvalitet, lättillgänglig samt 

tillgodose patientens behov av säkerhet, trygghet och kontinuitet (Institutionen för 

omvårdnad, 2015). Sjuksköterskan har en viktig del i omvårdnaden men har även 

som uppgift att bevara det friska hos alla personer samt att identifiera och aktivt 

förhindra hälsorisker (Willman, 2014, s. 49). Sjuksköterskor kan spela en viktig roll i 

att förhindra hälsorisker genom att bland annat förebygga smittspridning. En viktig 

del i att förebygga smittspridning är att följa de lagar och regler gällande basala 

hygienrutiner som finns (SOSFS 2015:10). Förutom att förebygga smittspridning har 

man även som sjuksköterska en viktig roll när det gäller vården av personer med 

långvarig sjukdom (jfr. Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014a). Vården ska även 

respektera alla människors lika värde, vara lika för hela befolkningen samt ge 

trygghet åt patienterna (SFS 2017:30). Trots lagstiftning och riktlinjer för hur vården 

ska utföras förekommer både diskriminering och stigmatisering inom vården av 

personer som smittats med HIV/AIDS. 

 

Stigma förekommer när en person inte lever upp till normativa förväntningar samt 

besitter en mindre önskad egenskap och på grund av detta stämplas som en utstött 

person (Goffman, 2011, s. 10). Resultat från flera studier indikerade att 

stigmatisering och diskriminering förekommer inom sjukvården mot personer med 

HIV/AIDS. Detta yttrade sig i form av extra försiktighetsåtgärder såsom användning 

av extra handskar av vårdpersonalen, att personer med HIV/AIDS har blivit nekad 

vård samt att de blivit stämplade på grund av sin sjukdom (jfr. Rintamaki et. al., 

2007; Sayles et. al., 2007; Zukoski & Thorburn, 2009; Owolabi et. al., 2012; Okoror 

et. al., 2014). Resultatet i en kvalitativ studie från Sydafrika visar att vårdpersonalen 

hade dömande attityder och beteenden gentemot personer med HIV/AIDS inom 

sjukvården. Dessa beteenden och attityder yttrade sig genom vägran att ta blodprov, 

vårdpersonal som tvingat mammor med HIV/AIDS att använda ersättning till sina 

barn istället för att amma, att personer med HIV/AIDS fick skylla sig själva för att de 
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hade sjukdomen samt att de inte förtjänade vård, sympati eller kärlek (Manganye, 

Maluleke & Lebese, 2013). Dock förekommer även andra typer av stigmatisering och 

diskriminering inom vården. Resultatet i en studie från Jordanien visar att 84,3% av 

sjuksköterskorna som ingick i studien rapporterade negativa attityder till HIV/AIDS 

varav 97% av de negativa attityderna var kopplade till nära vård av personer med 

HIV/AIDS och 75,2% till en rädsla för att bli smittad (Hassan & Wahsheh, 2011). 

Resultat visar att personer med HIV/AIDS beskrivit att de upplever att hälso- och 

sjukvårdspersonal har kränkande och hånfulla beteenden som yttrar sig genom 

bristande ögonkontakt, kort, kyligt och snäsigt tonläge, ökad uppenbar kroppslig 

distans mellan vårdgivare och personen med HIV/AIDS samt känsloladdade 

reaktioner hos vårdgivare som exempelvis rädsla eller panik. Personer med 

HIV/AIDS beskriver även att de blivit utsatta för fysisk misshandel från hälso- och 

sjukvårdspersonal (Rintamaki et. al., 2007). Trots att studier visar att personer med 

HIV/AIDS beskrivit många negativa upplevelser av vården visar kvalitativa resultat 

att personer med HIV/AIDS även beskrivit många positiva upplevelser såsom lika 

behandling som andra patienter och vårdpersonal som gör det där lilla extra för 

personerna. Resultatet visar även att personer med HIV/AIDS blev accepterade och 

att de fick ett bra socialt stöd av sjukvården (Stutterheim et. al., 2014). Resultat ur 

flera studier visar att personer med HIV/AIDS beskriver att de upplever att den del 

av sjukvården som står för mest trygghet, öppenhet och säkerhet är HIV-inriktade 

specialkliniker (Sayles et. al., 2007; Dako-Gyeke, Dako-Gyeke & Asampong, 2015). 

En reflektion är att dessa resultat som visar att personer med HIV/AIDS rapporterar 

att de utsätts för diskriminering, stigma och dåliga attityder från vårdpersonal kan 

vara på grund av bristande kunskaper hos vårdpersonalen. 

 

Flera kvantitativa resultat visar att sjuksköterskor ofta har bristande kunskaper om 

HIV/AIDS gällande smittvägar (Delobelle, 2009; Chen & Han 2010; Hassan & 

Wahsheh, 2011). Resultatet ur en studie visar att 66,7% av sjuksköterskorna som 

deltog trodde att termen HIV-positiv var samma sak som AIDS och 75,1% trodde att 

man kunde bli smittad med HIV/AIDS genom att äta på en restaurang där en person 

med HIV/AIDS jobbade. Vidare visade resultatet att 64,4% av sjuksköterskorna 

trodde att HIV/AIDS kunde smitta via offentliga toaletter och 52% trodde att man 

kunde bli smittad av att bada i en pool samtidigt som någon som var infekterad 

(Chen & Han, 2010). Kvalitativa resultat visar att sjuksköterskor ofta tar extra 
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försiktighetsåtgärder som att använda handskar mer frekvent för att skydda sig 

själva i omvårdnaden av personer med HIV/AIDS jämfört med personer utan 

HIV/AIDS (Mill et. al., 2013). I resultat ur en annan studie beskriver däremot 

sjuksköterskorna att de inte upplevde någon större rädsla och oro gällande att 

behandla personer med HIV/AIDS. Detta kunde bero på att alla sjuksköterskorna i 

studien hade genomgått specifik HIV/AIDS-utbildning. Trots detta tyckte vissa att de 

behövde ytterligare djupgående utbildning inom ämnet. Även fast graden av rädsla 

och oro var låg beskriver sjuksköterskorna att risken för att bli smittad alltid finns 

med i tankarna (Smit, 2005). Resultat från studier visar på att ökad kunskap hos 

sjuksköterskor gällande HIV/AIDS resulterar i förbättrade attityder till personer med 

denna sjukdom. De med lägre kunskapsgrad om HIV/AIDS är mer oroliga och rädda 

att själva bli smittade (Delobelle et. al., 2009; Suominen et. al., 2010). 

 

Som sjuksköterska förväntas man följa ICN:s etiska kod som innebär ett etiskt 

ansvar att ge vård på lika villkor oavsett sjukdom, ohälsa eller andra aspekter 

exempelvis ålder, sexuell läggning, tro eller hudfärg (SSF, 2014b). Mötet mellan 

patient och vårdare är en viktig del av omvårdnaden där personcentrerad vård är 

grunden för omvårdnaden. Med personcentrerad vård menas att se en person som 

någonting mer än bara en patient eller sjukdom, att se dennes historia, behov och 

vilja (Institutionen för omvårdnad, 2015). Av studier ovan framgår det att personer 

med HIV/AIDS ofta kan få en vård som inte kan karaktäriseras som 

personcentrerad. Detta med tanke på alla de resultat som visar att personer med 

HIV/AIDS ofta kan utsättas för stigmatisering och diskriminering i deras kontakter 

med vården. Trots all den kunskap om HIV/AIDS som finns tillgänglig visar 

sjuksköterskor enligt forskning på bristande kunskaper gällande HIV/AIDS samt 

negativa attityder mot personer med HIV/AIDS. Det är även troligt att negativa 

attityder kan bidra till försämrad vårdkvalitet. Det är rimligt att anta att förbättrade 

attityder genom exempelvis ökad kunskap hos sjuksköterskor kan ge en mer adekvat 

omvårdnad där personen är i centrum och inte sjukdomen samt en ökad vårdkvalitet 

för personer med HIV/AIDS. Genom att i denna studie kartlägga 

sjuksköterskestudenters attityder till personer med HIV/AIDS kan denna kunskap 

användas i sjuksköterskeutbildningen för att förhindra dessa attityder i framtiden.  
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Syfte 

Att beskriva sjuksköterskestudenters attityder till personer med HIV/AIDS och vilka 

faktorer som kan påverka deras attityder. 

 

METOD  

För att besvara litteraturstudiens syfte användes en kvantitativ ansats. En 

litteraturstudie innebär en sammanställning av redan tidigare publicerat 

forskningsresultat (Friberg, 2012, s. 135). En kvantitativ ansats valdes eftersom den 

inriktar sig till att se samband, förklara och att förutsäga. Kunskapen som erhålls i en 

kvantitativ ansats bör vara allmängiltig och undersökningarna som görs ska vara 

möjliga för andra forskare att upprepa (Forsberg & Wengström, 2015, s. 35, 43). 

 

Sökmetoder  

Artiklarna i denna litteraturstudie hämtades genom sökningar i databaserna 

CINAHL och PubMed, båda dessa databaser innehåller engelskspråkiga tidskrifter 

inom omvårdnad. I databasen PubMed finns dock även tidskrifter inom andra 

områden exempelvis medicin (William et. al., 2016, s. 80-81). Sökningar gjordes 

även i databasen Scopus vilket inte genererade några nya resultat. Engelska sökord 

användes samt formulerades för att hitta artiklar som kunde svara på 

litteraturstudiens syfte. Följande sökord i olika kombinationer användes vid 

artikelsökningen: “HIV/AIDS”, “HIV”, “AIDS”, “nurse”, “student”, “nursing student” 

och “attitude”. Sökresultaten redovisas i en söktabell (Bilaga 1). Även en 

sekundärsökning gjordes där referenslistorna i artiklar granskades för att utvidga 

sökningen och på så sätt ta vara på relevant information, dock genererade denna 

sökning inga nya resultat. Att tillämpa sekundärsökning är väsentligt för att inte 

förlora användbar litteratur (Östlundh, 2012, s. 75).  

 

Urval  

För att studiens syfte skulle besvaras på ett ändamålsenligt sätt begränsades 

sökningarna i de valda databaserna till studier publicerade mellan år 2002-2017. Till 

en början exkluderades artiklar före år 2007 vilket sedan ändrades för att få tillgång 

till fler artiklar inom det valda området. Även en begränsning i språk gjordes där 

enbart svenska och engelska artiklar valdes ut för att båda språken bemästras av 
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litteraturstudiens författare. För att reducera antalet sökträffar gjordes ytterligare en 

avgränsning till artiklar med fulltext och peer-reviewed. Peer-reviewed innebär att 

vetenskapliga artiklar har granskats före publicering av andra forskare, detta för att 

säkerställa forskningens kvalitet (Karlsson, 2012, s. 111). Inklusionskriterierna var 

studier med kvantitativ ansats och studier där sjuksköterskestudenters attityder till 

personer med HIV/AIDS undersökts. Alla sjuksköterskestudenter inkluderades 

oberoende av längd på pågående utbildning, kön, land, religion och ålder. Endast 

etiskt granskade artiklar inkluderades i resultatet. I de artiklar där det inte framkom 

i texten om studierna var etiskt granskade kontrollerades tidskriftens 

publiceringskrav gällande ett etiskt övervägande, vilket har rekommenderats i 

litteraturen (jfr. Wallengren & Henricson, 2012, s. 492-493). Ovanstående 

begränsningar la grund för den urvalsprocess som sedan påbörjades.  

 

Urvalet av artiklarna gjordes i tre steg. Steg ett och två genomfördes med inspiration 

från Östlundh (2012, s. 73-74), där första steget innebar att läsa artiklarnas titlar för 

att se vilka som var relevanta till studiens syfte och vilka artiklar som kunde 

exkluderas. I steg två lästes artiklarnas abstrakt för att se om de var ändamålsenliga 

med studien. Det slutgiltiga steget omfattade läsning av hela artiklarna och även där 

exkluderades de artiklar som inte var förenliga med studiens syfte. I urvalet 

inkluderades 11 kvantitativa artiklar som stämde överens med litteraturstudiens 

syfte. De inkluderade studierna kvalitetsgranskades med hjälp av Olsson & 

Sörensens (2011, s. 284, 379) bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

(Bilaga 2). Studierna graderades i tre olika steg beroende på kvalitén: grad I (80-

100%), grad II (70-79%) samt grad III (60-69%). Studier med mindre än 60% på 

bedömningsmallen exkluderades då dessa inte anses erhålla tillräckligt hög kvalitet 

för att inkluderas i resultatet (ibid.). De artiklar som kvalitetsgranskades redovisas i 

Bilaga 3.  

 

Analys  

Efter att artiklarna kvalitetsgranskats påbörjades analysprocessen som var influerat 

av Fribergs analysbeskrivning (2012, s. 140-141). De 11 utvalda studierna blev 

noggrant lästa som ett första steg för att få en känsla och förståelse av vad artiklarna 

handlade om, fokuset låg på studiens resultat. Artiklarna jämfördes med varandra 

för att identifiera skillnader och likheter i syfte, metod, analys och resultat, detta 
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redovisas i en översiktstabell (Bilaga 3). En av artiklarna hade både kvalitativ och 

kvantitativ design, dock kunde denna inkluderas då det i resultatet var möjligt att 

urskilja det kvantitativa resultatet. I det slutgiltiga steget sammanställdes allt resultat 

till text och siffror och rubricerades i olika lämpliga kategorier. Dessa presenteras i 

Tabell 1 för att ge läsaren en bättre överblick på resultatet.  

 

Forskningsetik  

Begreppet forskningsetik innebär de etiska överväganden som görs inför och under 

ett vetenskapligt arbetes genomförande. Syftet med forskningsetiken är att värna om 

människors grundläggande rättigheter och värde (Kjellström, 2012, s. 70). 

Forskningsetiken i Sverige regleras av två lagar, bland annat Lagen om etikprövning 

av forskning som avser människor (SFS 2003:460), där anges att all forskning som 

innefattar människor samt behandlar personuppgifter måste prövas av en 

etikprövningsnämnd. Dock gäller inte detta arbete på grundnivå inom högskolan och 

därför behövdes inget etiskt tillstånd för denna litteraturstudie. Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) måste all forskning som involverar människor ha 

ett informerat samtycke från deltagarna. Deltagarna ska ges information om 

forskningen samt att det är fritt att medverka och att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan.   

 

RESULTAT 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskestudenters attityder till 

personer med HIV/AIDS och vilka faktorer som kan påverka deras attityder. 

Resultatet presenteras i två huvudområden utifrån syftet. Första huvudområdet 

motsvarar sjuksköterskestudenters attityder vilket beskrivs under fyra 

underkategorier; positiva attityder, negativa attityder, negativa attityder mot olika 

patientgrupper samt positiv och negativ vilja att vårda. Andra huvudområdet 

motsvarar faktorer som kan påverka attityderna, dessa sorteras i underkategorierna; 

kunskaper och tidigare erfarenheter, studielängd, kön och ålder samt land och 

religion (Tabell 1). 
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Tabell 1. Huvudområden och underkategorier 

Huvudområden Underkategorier 

Sjuksköterskestudenters attityder till 

personer med HIV/AIDS 

- Positiva attityder 

- Negativa attityder 

- Negativa attityder mot olika 

patientgrupper 

- Positiv och negativ vilja att vårda   

Faktorer som kan påverka 

sjuksköterskestudenters attityder till 

personer med HIV/AIDS 

- Kunskaper och tidigare erfarenheter 

- Studielängd 

- Kön och ålder 

- Land och religion 

 
 

Sjuksköterskestudenters attityder till personer med HIV/AIDS 

Positiva attityder 

Resultat har visat att 69% av sjuksköterskestudenterna rapporterar att de håller med 

påståendet “personer med HIV/AIDS har rätt till samma vårdkvalitet som vilken 

annan person som helst” motsvarande andel som starkt höll med var 26% (Li, Scott 

& Li, 2008). I en annan studie höll 93,1% av sjuksköterskestudenterna med om 

samma påstående (Akin et. al., 2o13). Resultat har visat att 89,7% (Akin et. al., 2o13) 

och 95% (Li, Scott & Li, 2008) av sjuksköterskestudenterna rapporterar att personer 

med HIV/AIDS förtjänar samma respekt som alla andra människor. I en studie 

rapporterade 94% av sjuksköterskestudenterna att de kände sympati mot det elände 

personer med HIV/AIDS får uppleva och 69% höll med påståendet “jag vill göra 

någonting för att göra livet lättare för personer med HIV/AIDS”, motsvarande andel 

som starkt höll med var 15% (Li, Scott & Li, 2008). Vidare uppgav 89% av 

sjuksköterskestudenterna att de skulle göra sitt bästa för att ge så bra vård som 

möjligt till personer med HIV/AIDS (ibid.). Resultat har även visat att 78,1% av 

sjuksköterskestudenterna rapporterar att de gillar att hjälpa personer med 

HIV/AIDS (Akin et. al., 2o13) och 91,8% har rapporterat att HIV/AIDS är ingenting 

man behöver skämmas över (Ouzouni & Nakakis, 2012). 
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Negativa attityder  

Resultat ur samtliga studier visade att sjuksköterskestudenter hade negativa attityder 

till personer med HIV/AIDS (Petro-Nustas, Kulwicki & Zumout, 2002; Cornelius, 

2006; Bektaş & Kulakaç, 2007; Li, Scott & Li, 2008; Mahat & Eller, 2009; Qu et. al., 

2010; Nazik et. al., 2012; Ouzouni & Nakakis, 2012; Pickles, King & Belan, 2012; 

Akin et. al., 2o13; Suominen et. al., 2015). Resultat har visat att 32,5% av 

sjuksköterskestudenterna rapporterar att de tycker det är svårt att känna sympati till 

personer med HIV/AIDS (Nazik et. al., 2012) och mellan 25% och 38% av 

sjuksköterskestudenterna uppgav att de tycker att personer med HIV/AIDS förtjänar 

sitt kommande öde (Li, Scott & Li, 2008; Mahat & Eller, 2009). I en studie uppgav 

6% av sjuksköterskestudenterna som gick på en treårig sjuksköterskeutbildning att 

det vore bättre om personer med HIV/AIDS tog sitt liv. Motsvarande andel som 

rapporterade detta bland sjuksköterskestudenterna som gick en tvåårig 

vidareutbildning för kandidatexamen var 7% (Mahat & Eller, 2009). Resultat har 

visat att 15,5% av sjuksköterskestudenterna rapporterar att personer med HIV/AIDS 

bör hållas hemma eller stanna kvar på sjukhuset och 3,2% uppgav att de skulle flytta 

ut en familjemedlem om denne fick HIV/AIDS. Vidare visar resultatet att 7,9% av 

deltagarna uppgav att personer med HIV/AIDS bör hållas borta från skolan 

(Ouzouni & Nakakis, 2012). Resultat har också visat att 5,8% av 

sjuksköterskestudenterna rapporterar att de skulle avsluta en vänskap om personen 

hade HIV/AIDS och 48% uppgav att unga barn inte borde ha någon kontakt med sin 

förälder om denne är HIV-positiv. Slutligen rapporterade 30% av 

sjuksköterskestudenterna att HIV-positiva kvinnor som föder barn borde bli åtalade 

för barnmisshandel (Li, Scott & Li, 2008).   

 

Negativa attityder mot olika patientgrupper 

Fyra av elva studier visade att sjuksköterskestudenterna har olika attityder gentemot 

olika patientgrupper med HIV/AIDS (Cornelius, 2006; Bektaş & Kulakaç, 2007; Li, 

Scott & Li, 2008; Suominen et. al., 2015). Resultat har visat att 60% av 

sjuksköterskestudenterna rapporterar att de känner lite sympati till 

sprutnarkomaner med HIV/AIDS och ungefär samma proportion skulle känna sig 

obekväma att ta hand om dessa personer (Suominen et. al., 2015). I en studie 

rapporterar 51% av sjuksköterskestudenterna att personer som använder droger 

förtjänar att få HIV/AIDS (Li, Scott & Li, 2008). Resultat har visat att 82% (Li, Scott 
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& Li, 2008) respektive 90% (Suominen et. al., 2015) av sjuksköterskestudenterna 

rapporterar att de känner mer sympati till personer som smittats med HIV/AIDS via 

blodtransfusion än de som smittats via injicering av droger. I en av studierna uppgav 

endast 30,8% av sjuksköterskestudenterna att de är villiga att ge vård till patienter 

med HIV/AIDS som fått smittan från sin mor vid födseln och 21,8% har rapporterat 

att de är villiga att ge vård till en person med HIV/AIDS som fått smittan genom 

injicering av droger (Bektaş & Kulakaç, 2007). Vidare visade resultatet att endast 

22,4% av sjuksköterskestudenterna uppger att de är villiga att ge vård till personer 

som fått smittan genom blodtransfusion (ibid.). Resultat har även visat att 60% 

(Suominen et. al., 2015) respektive 68% (Li, Scott & Li, 2008) av 

sjuksköterskestudenterna rapporterar att de känner lite sympati till personer som 

blivit smittade med HIV/AIDS genom sexuell kontakt och endast 25% har 

rapporterat att de är villiga att ge vård till patienter som fått smittan via sexuell 

kontakt (Bektaş & Kulakaç, 2007). Vidare har resultat visat att 

sjuksköterskestudenter uppger att de skulle känna sig obekväma att ta hand om en 

person med HIV/AIDS om personen var; bisexuell (35%), prostituerad (64%), 

homosexuell (43%) (Suominen et. al., 2015) och nästan 70% rapporterade att 

homosexuella personer med HIV/AIDS har fått vad de förtjänar (ibid.).  

 

Positiv och negativ vilja att vårda  

I tre av de elva studierna uppgav mellan 22,8% och 50,1% av 

sjuksköterskestudenterna att om de fick välja, skulle avstå från att vårda personer 

med HIV/AIDS (Nazik et. al., 2012; Ouzouni & Nakakis, 2012; Akin et. al., 2o13). 

Resultat har även visat att 41% av sjuksköterskestudenterna rapporterar att de skulle 

vägra vårda personer med HIV/AIDS och 78% har rapporterat att man bör ha rätt att 

neka omvårdnad av dessa personer (Suominen et. al., 2015). Vidare har resultat visat 

att 66% av sjuksköterskestudenterna uppger att de borde vara frivilligt att jobba med 

personer med HIV/AIDS och 20,9% har rapporterat att de skulle överväga att ändra 

sin arbetsposition om det blev nödvändigt att arbeta med personer med HIV/AIDS 

(Nazik et. al., 2012). I en av studierna angav däremot 43,7% av 

sjuksköterskestudenterna att de var villiga att göra volontärarbete med personer med 

HIV/AIDS (Ouzouni & Nakakis, 2012). Resultat har visat att 81% av 

sjuksköterskestudenterna anser att de som jobbar med personer med HIV/AIDS 

borde få extra betalt (Suominen et. al., 2015). Vidare har resultat visat att det finns 
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ett signifikant negativt samband mellan studenternas vilja att ge vård till personer 

med HIV och negativa attityder till personer med HIV/AIDS (β= −0.534, p=0.003) 

(ibid.), medan resultatet i en annan studie visade ett svagt positivt samband mellan 

attityder till personer med HIV/AIDS och vilja att vårda dessa personer (r=0.140, 

p=0.036) (Li, Scott & Li, 2008).  

 

Faktorer som kan påverka sjuksköterskestudenters attityder till 

personer med HIV/AIDS 

Kunskaper och tidigare erfarenheter 

Av litteraturstudiens elva studier har sex studier undersökt hur kunskaper och 

tidigare erfarenheter kan påverka sjuksköterskestudenters attityder till personer med 

HIV/AIDS (Li, Scott & Li, 2008; Mahat & Eller, 2009; Qu et. al., 2010; Ouzouni & 

Nakakis, 2012; Pickles, King & Belan, 2012; Akin et. al., 2o13). Resultat har visat att 

cirka 40% av sjuksköterskestudenterna rapporterar att de inte vill vårda personer 

med HIV/AIDS på grund av att de inte känner sig tillräckligt kompetenta att möta 

deras intensiva fysiska och psykiska behov (Suominen et. al., 2015). Resultat visade 

att de sjuksköterskestudenter som var villiga att vårda personer med HIV/AIDS hade 

signifikant bättre kunskaper gällande åtgärder som ska vidtas vid omvårdnaden av 

dessa personer jämfört med de sjuksköterskestudenter som inte fått denna kunskap 

och därmed skulle undvika att ge vård till personer med HIV/AIDS (x2=283.203, 

p=0.001) (Ouzouni & Nakakis, 2012). Resultat från en strukturerad ekvationsmodell 

visade att tre olika faktorer hade signifikanta effekter på sjuksköterskestudenters 

negativa attityder; kunskaper om hur HIV/AIDS smittar, kunskaper om hur 

HIV/AIDS inte smittar och specialistkunskaper (Qu et. al., 2010). Resultat har också 

visat att tidigare erfarenheter av att personligen känna en person med HIV/AIDS var 

associerat med en minskning av negativa attityder hos sjuksköterskestudenterna 

gentemot personer med HIV/AIDS (r= -0.21, p=0.018) (Mahat & Eller, 2009). 

Resultat visade inga signifikanta samband mellan medelvärdet på 

sjuksköterskestudenternas HIV/AIDS-attitydtest och medelvärdet på HIV/AIDS-

kunskapstestet (p=>0.05) (Akin et. al., 2o13). Resultat har visat att tidigare 

erfarenheter av att vårda någon med HIV/AIDS inte har någon signifikant inverkan 

på attityder till dessa personer (p=>0.05) (Pickles, King & Belan, 2012; Akin et. al., 

2o13). Resultat har även visat att de sjuksköterskestudenter som hade höga poäng på 
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ett AIDS-kunskapstest (rs= -0.513, p= <0.01) fortfarande hade negativa attityder 

gentemot homosexuella personer med HIV/AIDS (rs -0.4617, p=>0.0105) och 

sprutnarkomaner med HIV/AIDS (rs= -0.268, p=>0.05) trots sina goda kunskaper 

om HIV/AIDS (Cornelius, 2006). Slutligen har resultat visat att det finns ett 

signifikant negativt samband mellan tidigare stickskador och vilja att vårda personer 

med HIV/AIDS (r= -0.29, p=0.004) (Li, Scott & Li, 2008). 

 

Studielängd 

Resultat från tre studier visade inga signifikanta skillnader mellan attityder till 

personer med HIV/AIDS och hur länge sjuksköterskestudenterna gått utbildningen 

(Li, Scott & Li, 2008; Mahat & Eller, 2009; Ouzouni & Nakakis, 2012). Resultat har 

även visat att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

sjuksköterskestudenters attityder till personer med HIV/AIDS och deras uppfattning 

om given formell utbildning (p=>0.05) (Akin et. al., 2o13). Resultatet ur en annan 

studie visade däremot att sjuksköterskestudenter som gick fjärde året på 

utbildningen skattade signifikant högre på en HIV/AIDS-attitydskala (m=51.54, 

sd=11.63) jämfört med de studenter som gick första året (m=47.90, sd=14.55) 

(p=>0.05). Skalan sträcker sig från 15-90 där högre värden indikerar mer negativa 

attityder (Nazik et. al., 2012).  

 

Kön och ålder 

Resultat från tre studier visar att det inte fanns några signifikanta samband mellan 

attityder till personer med HIV/AIDS och kön på deltagarna (p=>0.05) (Ouzouni & 

Nakakis, 2012; Pickles, King & Belan, 2012; Akin et. al., 2o13). Resultat från två av 

dessa studier visade inte heller något signifikant samband mellan ålder på deltagarna 

och attityder till personer med HIV/AIDS (p=>0.05) (Ouzouni & Nakakis, 2012; 

Akin et. al., 2o13). I en annan studie visade resultatet däremot att de yngre 

sjuksköterskestudenterna skattade signifikant högre på attitydskalan (m=53.21, 

sd=17.03) jämfört med de äldre studenterna (m=49.09, sd=13.96) (p=<0.05). Skalan 

sträcker sig från 15-90 där högre värden indikerar mer negativa attityder (Nazik et. 

al., 2012).  
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Land och religion 

Resultat från en studie visade genom en jämförelse av medelvärden på frågor 

gällande HIV/AIDS-attityder att sjuksköterskestudenter från Kina, Östasien, 

Sydostasien, Centralasien och Mellanöstern hade signifikant lägre medelvärde än 

australienska sjuksköterskestudenter (p=<0.0005), vilket indikerar på mer negativa 

attityder. Sjuksköterskestudenterna från Kina och Östasien hade också signifikant 

lägre medelvärde på frågorna gällande HIV/AIDS-attityder jämfört med studenter 

från Europa och Nordamerika (p=<0.0005) (Pickles, King & Belan, 2012). I en 

studie användes ett ANOVA-test där sjuksköterskestudenters kunskapsnivåer om 

HIV/AIDS och deras attityder mot personer med HIV/AIDS i relation till vissa 

variabler jämfördes. Resultatet visade att sjuksköterskestudenter som inte ansåg sig 

själva vara religiösa hade mer kunskaper gällande HIV/AIDS och de hade även 

signifikant mer positiva attityder mot personer med HIV/AIDS jämfört med 

sjuksköterskestudenter som rapporterade sig ha en religiös tro (p=0.03) (Ouzouni & 

Nakakis, 2012). 

 

DISKUSSION  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskestudenters attityder till 

personer med HIV/AIDS och vilka faktorer som kan påverka deras attityder. 

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskestudenter har både positiva och 

negativa attityder gentemot personer med HIV/AIDS. Resultat visar också att 

sjuksköterskestudenter rapporterar olika vilja att vårda personer med HIV/AIDS och 

att de har olika negativa attityder gentemot olika patientgrupper. Litteraturstudiens 

resultat visar att faktorer som kan påverka attityderna är kunskaper och tidigare 

erfarenhet samt studielängd. Det framkommer även att kön och ålder samt land och 

religion är faktorer som kan påverka sjuksköterskestudenters attityder mot personer 

med HIV/AIDS.  

 

Resultatdiskussion  

Sjuksköterskestudenters attityder till personer med HIV/AIDS 

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskestudenter rapporterar både positiva 

och negativa attityder till personer med HIV/AIDS. Litteraturstudiens resultat 

stämmer överens med tidigare kvantitativa resultat som visar att 
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sjuksköterskestudenter och vårdpersonal rapporterade att personer med HIV/AIDS 

förtjänar likvärdig vård och respekt som andra patienter (Röndahl, Innala & 

Carlsson, 2003; Qian et. al., 2016). I litteraturstudiens resultat framkommer även 

många negativa attityder hos sjuksköterskestudenter gentemot personer med 

HIV/AIDS. Resultat visar att sjuksköterskestudenter har svårt att känna sympati 

gentemot personer med HIV/AIDS och att dessa personer förtjänar sin sjukdom. 

Liknande attityder har hittats i tidigare kvantitativa och kvalitativa resultat som har 

visat att sjuksköterskestudenter håller med om att personer med HIV/AIDS förtjänar 

sin sjukdom (Reis et. al., 2005; Pickles, King & de Lacey, 2017). Utifrån 

litteraturstudiens resultat och tidigare resultat nämnda ovan visar det att 

sjuksköterskor har svårt att känna sympati till personer med HIV/AIDS, det är 

rimligt att anta att på grund av detta är det svårt för sjuksköterskan att bygga broar 

och överkomma hinder för att nå patienten vilket enligt Barkers tidvattenmodell är 

en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna möta patienten i sitt lidande 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 42). Tidigare resultat har även visat att 

livskvalitén hos personer med HIV/AIDS har påverkats negativt av upplevd stigma 

och att de personer som fått socialt stöd från sjukvården har rapporterat en bättre 

mental hälsa (Wu et. al., 2014). En rimlig slutsats utifrån litteraturstudiens och 

tidigare studiers resultat är att det förefaller viktigt att stigma och negativa attityder 

till personer med HIV/AIDS reduceras för att sjuksköterskan ska kunna möta 

personer med HIV/AIDS i sitt lidande samt förbättra deras livskvalitet och mentala 

hälsa.  

 

Litteraturstudiens resultat visar även att sjuksköterskestudenter har både positiv och 

negativ vilja att vårda personer med HIV/AIDS och att deras attityder till dessa 

personer skiljer sig åt gentemot olika patientgrupper. Litteraturstudiens resultat 

visar att vissa patientgrupper med HIV/AIDS får mindre sympati för sin sjukdom än 

andra. Detta stämmer överens med tidigare kvantitativa studier som har visat 

att sjuksköterskestudenter, läkare och sjuksköterskor rapporterat att de känner 

mindre sympati mot personer som fått HIV/AIDS via intravenöst drogmissbruk än 

de som fått smittan via blodtransfusion (Peate et. al., 2002; Andrewin & Chien, 

2008). Litteraturstudiens resultat överensstämmer med tidigare resultat som har 

visat att både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter hade en låg vilja att vårda 

personer med HIV/AIDS (Peate et. al., 2002; Röndahl, Innala & Carlsson, 2003; 
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Earl, 2010) samt att sjuksköterskestudenter trots sin kunskap om hur HIV/AIDS 

överförs, skulle hänvisa en person med HIV/AIDS till en annan sjuksköterska samt 

hålla sig borta från personen (Jrasat, Samawi & Wilson, 2005). Litteraturstudiens 

resultat visar även att sjuksköterskestudenter känner sig obekväma med att ta hand 

om personer med HIV/AIDS som är homosexuella. Paralleller kan dras till liknande 

resultat som har visat att sjuksköterskestudenter skulle om de fick ett val, avstå från 

att vårda personer med en homosexuell läggning (Röndahl, Innala & Carlsson, 

2004). Tidigare resultat som överensstämmer med litteraturstudiens resultat, har 

visat att de sjuksköterskestudenter som generellt hade mer positiva attityder mot 

personer med HIV/AIDS hade mer vilja att vårda dessa personer (Peate et. al., 2002; 

Suominen et. al., 2009). Tidigare resultat har även visat att en man med HIV/AIDS 

beskrivit att han fått ökad livskvalitet och stärkt självförtroende på grund av att han 

inte blivit annorlunda behandlad eller diskriminerad av läkare och sjuksköterskor på 

grund av sin sjukdom (Ho, Twinn & Cheng, 2010). En reflektion är att likvärdig vård 

och behandling av vårdpersonal kan leda till ökad livskvalitet för personer med 

HIV/AIDS. Utifrån litteraturstudiens och tidigare studiers resultat nämnda ovan är 

det rimligt att anta att sjuksköterskestudenter inte utför en vård som kan 

karakteriseras som personcentrerad där personen är i fokus och inte sjukdomen, 

vilket enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskrivs som en viktig del i 

omvårdnaden för att kunna främja personers hälsa. Det framkommer i 

litteraturstudiens och tidigare studiers resultat att personer med HIV/AIDS, 

homosexuella personer och drogmissbrukande personer med HIV/AIDS utsätts för 

stigmatisering och diskriminering av vårdpersonal. Det förefaller därför viktigt att 

sjuksköterskestudenter ser personen över sjukdomen för att kunna utföra en korrekt 

personcentrerad vård och genom detta främja personer med HIV/AIDS hälsa samt 

öka deras livskvalitet. 

 

Faktorer som kan påverka sjuksköterskestudenters attityder till personer med 

HIV/AIDS 

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskestudenters kunskaper om 

HIV/AIDS influerar deras attityder gentemot personer med HIV/AIDS samt deras 

vilja att vårda dessa personer. Tidigare resultat som överensstämmer med 

litteraturstudiens resultat har visat att bättre kunskaper om HIV/AIDS har bidragit 

till mer positiva attityder hos sjuksköterskestudenter gentemot personer med 
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HIV/AIDS (Lohrmann et. al., 2000). Litteraturstudiens resultat bekräftas även av 

tidigare resultat som har visat att sjuksköterskestudenter inte ville bli tilldelade att 

vårda en person med HIV/AIDS eftersom de ansåg att de inte var tillräckligt 

kompetenta för att möta deras intensiva fysiska behov såväl som de psykologiska 

behoven (Lohrmann et.al., 2000; Peate et. al., 2002). Litteraturstudiens resultat 

överensstämmer även med tidigare kvantitativa resultat som har visat att tidigare 

erfarenheter, som att känna en person med HIV/AIDS hade en positiv inverkan på 

attityderna till personer med HIV/AIDS (Suominen et. al., 2009; Rosenburg, 

Taliaferro & Ercole, 2012). Litteraturstudiens resultat visar inga signifikanta 

samband mellan hur långt sjuksköterskestudenterna kommit i utbildningen och 

deras negativa attityder till personer med HIV/AIDS. Tidigare kvalitativa resultat har 

däremot visat att sjuksköterskestudenters attityder mot personer med HIV/AIDS har 

förändrats under utbildningens förlopp på grund av förbättrade kunskaper om 

HIV/AIDS (Madumo & Peu, 2006). I ett tidigare kvalitativt resultat har en 

sjuksköterskestudent beskrivit att “Du känner dig osäker tills utbildningen gör att 

du känner dig trygg” (Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). Tidigare resultat har 

också visat att sjuksköterskestudenters attityder mot personer med HIV/AIDS 

signifikant förbättrades efter att de fått utbildning om sjukdomen (Akansel et. al., 

2012) och resultat visade även att genom användning av interventioner såsom bland 

annat utbildning om HIV/AIDS till sjukvårdspersonal reducerade stigman till 

personer med HIV/AIDS (Pulerwitz et. al., 2015). Resultat från en studie som har 

använt sig av ett Positive Speakers program, där en person med Hepatit C talat om 

sin sjukdom inför olika vårdinstanser, har visat att deltagarnas attityder och åsikter 

förändrades efter att ha deltagit i detta program samt att det ökade deltagarnas 

medvetenhet om stereotyper och hur detta påverkar deras klienter (Brener et. al., 

2013). Det är rimligt att anta att användning av Positive Speakers program utfört av 

en person med HIV/AIDS också skulle kunna ge goda effekter på vårdpersonalens 

attityder mot personer med HIV/AIDS. En rimlig slutsats utifrån litteraturstudiens 

och tidigare studiers resultat är att utbildning och goda kunskaper om HIV/AIDS 

leder till mer medvetenhet om sjukdomen samt förbättrade attityder hos 

vårdpersonal. Det förefaller därför viktigt att utbildning om HIV/AIDS utförs redan 

under sjuksköterskeutbildningen för att förbättra attityderna hos 

sjuksköterskestudenter gentemot personer med HIV/AIDS. 
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I litteraturstudien framkommer inget enhetligt resultat att sjuksköterskestudenters 

ålder är kopplat till deras attityder till personer med HIV/AIDS. Två av studierna 

påvisar inget signifikant samband mellan ålder och attityder medan en annan studie 

visar att yngre sjuksköterskestudenter har signifikant mer negativa attityder jämfört 

med de äldre studenterna. Tidigare resultat har visat att yngre 

sjuksköterskestudenter hade signifikant mer negativa attityder än äldre 

sjuksköterskestudenter vilket överensstämmer med ett av litteraturstudiens resultat 

(Waluyo et. al., 2015). Litteraturstudiens resultat visar inte heller på något 

signifikant samband mellan kön på sjuksköterskestudenterna och deras attityder till 

personer med HIV/AIDS. En tidigare studie har dock visat att manliga 

sjuksköterskestudenter hade mer negativa attityder mot personer med HIV/AIDS 

jämfört med kvinnliga studenter (Özakgül et. al., 2014). Utifrån litteraturstudiens 

och tidigare studiers resultat är en reflektion att ålder och kön kan påverka 

sjuksköterskestudenters attityder mot personer med HIV/AIDS men ytterligare 

forskning krävs för få kunskap om det finns skillnader och vad dessa beror på.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att attityder till personer med HIV/AIDS skiljer sig 

beroende på vilket land sjuksköterskestudenterna kommer ifrån samt att religion har 

en negativ inverkan på sjuksköterskestudenters attityder till personer med 

HIV/AIDS. Litteraturstudiens resultat stämmer överens med tidigare resultat som 

har visat att sjuksköterskestudenters empatiska känslor mot personer med 

HIV/AIDS var influerat av deras sociokulturella sammanhang och bakgrund (Pickles, 

King & de Lacey, 2017). En kinesisk sjuksköterskestudent beskrev att denne skulle 

hålla sig borta från en person med HIV/AIDS på grund av att personen måste ha 

gjort någonting dumt och beskrev sin kulturella bakgrund som en orsak till denna 

åsikt (ibid.). Tidigare resultat har även visat att sjuksköterskor som var muslimer 

hade mer negativa attityder jämfört med sjuksköterskor som var katoliker och 

protestanter (Waluyo et. al., 2015). Litteraturstudiens resultat visar inte bara att 

negativa attityder till personer med HIV/AIDS influeras av land och kultur, även 

attityder mot homosexuella personer med HIV/AIDS skiljde sig från vilket land man 

kom ifrån. I de studier som är utförda i Turkiet, USA, Kina och Ryssland visar 

resultatet på mer negativa attityder till olika patientgrupper med HIV/AIDS såsom 

homosexuella och drogmissbrukare. Tidigare resultat från Sverige har visat att de 

sjuksköterskor, undersköterskor och sjuksköterskestudenter som inte hade svenskt 
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ursprung uppgav mer ilska, rädsla och kände sig mer äcklade av homosexuella 

personer, dessa deltagare var från Asien, Afrika, Sydamerika och andra europeiska 

länder (Röndahl, Innala & Carlsson, 2004). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) är målet att vård ska ges på lika villkor för alla och vården ska respektera 

alla människors lika värde vilket även tas upp i Umeås modell för omvårdnad 

(Institutionen för omvårdnad, 2015). Vidare belyser modellen för omvårdnad att 

omvårdnad ska anpassas till genus, ålder, sexualitet, kulturell och etnisk tillhörighet 

samt socioekonomiska förhållanden för att kunna främja hälsa, lindra lidande samt 

att ge tröst (ibid.). Utifrån litteraturstudiens och tidigare studiers resultat nämnda 

ovan framkommer det att kultur och religion kan ha en stor betydelse för hur 

vårdpersonal inom vården betraktar personer med HIV/AIDS och homosexull 

läggning, på grund av detta är det rimligt att anta att omvårdnaden av dessa personer 

kan påverkas negativt. En rimlig slutsats är att vården till personer med HIV/AIDS 

och homosexuella personer måste ges på lika villkor oberoende av bland annat 

sexualitet för att i enlighet med Umeås modell för omvårdnad främja hälsa, lindra 

lidande samt att ge tröst. 

 

Metoddiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskestudenters attityder mot 

personer med HIV/AIDS och vilka faktorer som kan påverka deras attityder. En 

kvantitativ ansats valdes för att svara på syftet och litteraturstudiens syfte har kunnat 

besvaras med den valda ansatsen. Med fördel hade en mixad metod kunna valts då 

denna metod inkluderar både numerisk data (kvantitativ) och textdata (kvalitativ). 

Detta kan leda till att resultat från det ena angreppssättet stärks av resultat från det 

andra angreppssättet vilket kan medföra att forskningsresultatets trovärdighet 

förstärks (jfr. Borglin, 2012, s. 273-274). Litteraturstudiens syfte hade behövts 

omformulerats vid val av en mixad metod men hade kunnat bidra med djupare 

kunskap och förståelse för problemet. Till en början exkluderades artiklar före år 

2007 eftersom forskning är färskvara (Östlundh, 2012, s. 74). Begränsningen 

utvidgades sedan till att även inkludera artiklar publicerade från år 2002, detta för 

att få tillräckligt med artiklar till litteraturstudien. Årsbegränsningen upplevdes dock 

inte som ett problem då inga större skillnader i resultaten påträffades trots olika 

publiceringsår. 
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Ett inklusionskriterie i litteraturstudien var inkluderingen av samtliga kön, 

majoriteten av sjuksköterskestudenterna som deltog i artiklarna var dock kvinnor. 

En negativ aspekt i dessa artiklar är att de manliga sjuksköterskestudenters attityder 

gentemot personer med HIV/AIDS inte lyfts fram eller kunnat urskiljas i resultatet. 

Ett rimligt antagande är att resultatet hade blivit mer tillförlitligt om männens 

attityder presenterats, oavsett om dessa var negativa eller positiva. En styrka i 

litteraturstudien kan vara att litteratursökningen genomfördes i flera olika databaser. 

All sökning utfördes i omvårdnadsfokuserade databaser vilket ökar sannolikheten att 

finna väsentliga artiklar och stärker arbetets validitet (Henricson, 2012, s. 473). 

 

Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av en kvalitetsgranskningsmall för 

kvantitativa studier som vid en första anblick såg tydlig och användarvänlig ut. 

Begränsade kunskaper inom kvantitativ ansats samt oerfarna författare kan dock ha 

påverkat granskningen av artiklarna och därmed gett studierna en felaktig 

kvalitetsbedömning. En styrka med denna litteraturstudie kan vara att båda 

författarna läste var för sig igenom alla artiklarna för att stärka reliabiliteten och 

sedan sammanställdes en gemensam kvalitetsgrad på varje enskild artikel (jfr. 

Henricson, 2012, s. 473). En till styrka kan vara att artiklar med kvalitetsgrad lägre 

än grad III exkluderades ur studien. En svaghet med litteraturstudien kan vara att 

författarna inte har engelska som modersmål och då samtliga inkluderade artiklar 

var skrivna på engelska kan detta ha medfört tolkningsfel av resultaten. För att 

undvika språkliga missförstånd samt försöka säkerställa korrekt tolkning av 

resultaten tog författarna hjälp av ett svensk-engelsk lexikon för att öka validiteten.  

 

En svaghet med litteraturstudien kan vara att många av artiklarna använde sig av 

olika skattningsinstrument vilket kan ha bidragit till svårigheter att jämföra 

resultaten med varandra och att mäta graden av reliabilitet (jfr. Gunnarsson & 

Billhult, 2012, s. 153-154). En nackdel med dessa skattningsinstrument kan vara att 

vissa påståenden om attityder till HIV/AIDS bedömdes med exempelvis en 6-points 

likertskala medan andra skattningar på andra instrument endast angavs i 

sant/falskt- eller ja/nej-skalor. Detta kan tänkas leda till snedvridning av resultatet 

eftersom svaret kanske inte stämmer korrekt överens med det personens egentliga 

uppfattningar. 
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De inkluderade artiklarna i litteraturstudiens resultat kartlade 

sjuksköterskestudenters attityder i ett flertal olika länder. Det går att förmoda att 

sjuksköterskeutbildningarna i dessa länder ser olika ut och att en färdigutbildad 

legitimerad sjuksköterska kan innebära olika beroende av land. Utbildningsnivåerna 

preciserades inte alltid i de vetenskapliga studierna vilket kan ha gjort att 

sjuksköterskestudenterna i en av studierna kunde vara mer kompetenta än 

sjuksköterskestudenterna i en annan studie. Det kan därför vara så att attityderna 

hos sjuksköterskestudenterna kan skilja sig åt beroende på vilket land de studerade i. 

Litteraturstudiens resultat visar att ländernas kulturella skillnader och 

sjuksköterskestudenternas religion har spelat in i deras attityder till personer med 

HIV/AIDS. Med anledning av detta kan resultatet vara svårt att generalisera globalt 

till sjuksköterskestudenters attityder till personer med HIV/AIDS. Trots detta kan 

det anses som en fördel att ha en stor geografisk bredd eftersom HIV/AIDS är 

världsomfattande problem. Då ingen studie utförd i Sverige hittades kan 

litteraturstudiens resultat vara svårt att generalisera till svensk hälso- och sjukvård. 

 

Forskningsetisk diskussion  

All forskning som involverar människor ska bygga på att skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet. Forskningspersonerna ska frivilligt 

gett samtycke samt mottagit god information av forskaren. Forskning får bara 

utföras om det godkänts vid en etikprövning (SFS 2003:460) samt om fördelarna 

med studien överväger nackdelarna (Helsingforsdeklarationen, 2013). I 

litteraturstudien har ett forskningsetiskt resonemang förts gällande samtliga 

inkluderade studiers etiska förhållningssätt. Alla studier granskades efter ett etiskt 

godkännande och i de studier där det inte presenterades i texten undersöktes 

tidskriftens etiska krav för publicering. I alla inkluderade studier framkom det att 

deltagande var frivilligt samt att alla hade möjlighet att avsluta sitt deltagande när de 

ville. Det framkom även att alla deltagarnas personuppgifter var skyddade och 

avidentifierade. Konfidentialitet är viktigt vid forskningsarbeten för att värna om att 

obehöriga inte får ta del av personuppgifter och/eller känsliga uppgifter som kan 

möjliggöra ett identifierande av deltagarna (Kjellström, 2012, s. 86). På grund av att 

engelska inte är författarnas modersmål kan det ha orsakat feltolkningar av texterna 

samt att resultatet framställts på ett sätt som inte är i enlighet med de ursprungliga 

studierna. Genom att läsa studierna ett flertal gånger samt diskutera oklarheter, har 
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författarna gjort sitt yttersta för att presentera litteraturstudiens resultat i 

överensstämmelse med originalartiklarnas resultatbeskrivningar. Alla studier 

inkluderades i resultatet oavsett om de visade på negativa eller positiva attityder till 

personer med HIV/AIDS. Detta gjordes för att få en så korrekt skildring av resultatet 

som möjligt. Forskning ska vara värderingsfri, med detta i åtanke har personliga 

värderingar lagts åt sidan under bearbetning och presentering av resultatet. Detta för 

att få ett så värderingsfritt resultat som möjligt (jfr. Olsson & Sörensen, 2011, s. 81).  

 

Konklusion  

Av litteraturstudiens och tidigare studiers resultat nämnda ovan framgår det att 

sjuksköterskestudenter har negativa attityder mot personer med HIV/AIDS och en 

låg vilja att vårda dessa personer. Många av de negativa attityderna 

sjuksköterskestudenterna rapporterade sig inneha var kopplade till hur personerna 

förvärvat sjukdomen men det var även kopplat till vilket land de kom ifrån och vilken 

religion de hade. Tidigare resultat har visat att kunskaper om HIV/AIDS leder till 

mer medvetenhet om sjukdomen och bidrar med förbättrade attityder hos 

vårdpersonal mot personer med HIV/AIDS. Förslagsvis skulle implementeringen av 

ett Positive speaker program i sjuksköterskeutbildningen vara av vikt för att på så 

sätt öka sjuksköterskestudenternas kunskaper om HIV/AIDS. Det förefaller därför 

viktigt att sjuksköterskeutbildningen organiseras på ett sådant sätt att studenterna 

får utbildning om HIV/AIDS under studietiden för att därmed kunna reducera 

stigman och de negativa attityderna gentemot personer med HIV/AIDS. Detta kan i 

sin tur leda till att vården till personer med HIV/AIDS ges på lika villkor och att 

sjuksköterskestudenterna kan utföra en mer korrekt personcentrerad vård där de 

även kan möta dessa personer i sitt lidande och därmed förbättra deras livskvalitet 

och mentala hälsa. Ytterligare forskning rekommenderas för att finna skillnader 

mellan sjuksköterskestudenternas kön och ålder relaterat till deras attityder och vad 

dessa beror på, då resultat indikerar på att det kan finnas ett visst samband mellan 

dessa faktorer och attityder till personer med HIV/AIDS. Vidare forskning kring 

kunskapens effekter på sjuksköterskestudenters attityder till personer med 

HIV/AIDS skulle även vara av intresse. 
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Bilaga 1. Söktabell 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

* ** *** **** 

170331 CINAHL Nurs* AND 

Student* 

AND 

HIV/AIDS 

OR HIV OR 

AIDS AND 

Attitude* 

Peer-reviewed 

År 2007-2017 

80 32 12 8 7 

170404 CINAHL Nurs* AND 

Student* 

AND 

HIV/AIDS 

OR HIV OR 

AIDS OR 

Acquired 

Immunodefi

ciency 

Syndrome 

AND 

Attitude* 

Peer-reviewed 

År 2002-2017 

113 6 3 2 2 

 

170331 PubMed HIV/AIDS 

OR HIV OR 

AIDS AND 

Nurs* AND 

Attitude* 

Student* 

År 2007-2017 

English 

157 22 6 2 2 

 

* = Titel överensstämmer med litteraturstudiens syfte 

** = Abstrakt stämmer överens med syfte 

*** =Hela artikeln svarar på syftet 

**** = Valda artiklar till resultat 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat = 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med t.ex lungcancerdiagnos 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     

Frågeställningen besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, 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 

    P 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70 %    Grad 

Grad III: 60%     

Titel     

Författare     

 



 

 

Bilaga 3. Översiktstabell 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod: urval, design, och analys Resultat Kvalitet 

2013 

 

Akin, S. 

Mendi, B. 

Mendi, O. 

Durna, Z. 

 

Turkiet 

Turkish nursing 

students' knowledge 

of and attitudes 

towards patients 

with HIV/AIDS 

Att bedöma 

sjuksköterskestudente

rs kunskaper om och 

attityder gentemot 

patienter med 

HIV/AIDS och att 

fastställa de variabler 

som är förknippade 

med elevernas 

kunskaper och 

attityder gentemot 

dessa personer. 

 

Kvantitativ metod 

 

Urval: Totalt (n=580) deltog, varav 

(n=528) var kvinnor och (n=52) var 

män. (n=165) gick första året på 

sjuksköterskeutbildningen, (n=162) 

andra året, (n=168) tredje året och 

(n=83) gick fjärde året. Åldrarna: 17-

30 år.  

 

Instrument: Frågeformulär som 

bestod av 3 delar: sociodemografiska 

frågor, kunskapsfrågor gällande 

HIV/AIDS och frågor om attityder till 

personer med HIV/AIDS. 5-poängs 

likertskala användes på 

attitydfrågorna.  

 

Analys: SPSS, Deskriptiv statistik, 

Mann–Whitney U-test, ANOVA-test, 

Spearmans rangkorrelation, Tukeys 

intervalltest. 

 

Etiskt granskad. 

 

 

Medelvärdet på frågeformuläret 

gällande kunskaper om HIV/AIDS 

indikerade måttliga kunskaper hos 

sjuksköterskestudenterna 

(m=21.85, sd=3.99). Skalan 

sträckte sig från 0-38 där högre 

värden indikerar bättre 

kunskaper.  

 

Medelvärdet på frågeformuläret 

gällande attityder mot HIV/AIDS 

indikerade att 

sjuksköterskestudenterna hade 

generellt positiva attityder mot 

personer med HIV/AIDS 

(m=42.03, sd=7.35). Skalan 

sträckte sig från 10–50 där högre 

värden indikerar mer positiva 

attityder. 

 

Studenternas attityder var inte 

signifikant korrelerat med 

ålder/kön, upplevd inkomstnivå, 

tidigare erfarenheter att vårda 

personer med HIV/AIDS eller 

deras kunskaper om HIV/AIDS (all 

p=>0.05). 

Grad I 

 



 

 

Bilaga 3. Översiktstabell 

 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod: urval, design och analys Resultat Kvalitet 

2007 

 

Bektas, H. A. 

Kulakaç, O. 

 

Turkiet 

Knowledge and 

attitudes of nursing 

students toward 

patients living with 

HIV/AIDS (PLHIV): a 

Turkish perspective. 

Att identifiera de 

grundläggande 

kunskaper och 

attityder hos 

sjuksköterskestudente

r gällande vissa 

variabler relaterade till 

HIV/AIDS och 

personer som lever 

med HIV/AIDS. 

 

Kvalitativ och kvantitativ metod. 

 

Urval: Totalt (n=227) deltog, vara av 

alla var kvinnor. (n=63) gick första 

året på utbildningen, (n=49) gick 

andra året, (n=59) gick tredje året 

och (n=56) gick fjärde året. Åldrarna 

18-28. 

 

Instrument: Kvantitativ data: 

självadministrerat frågeformulär som 

bestod av 3 delar: persondata, 

självskattning av kunskaper gällande 

HIV/AIDS och frågor gällande 

attityder till personer med HIV/AIDS. 

Vilken typ av skala som användes på 

attitydfrågorna framkommer ej. 

Kvalitativ data: besvarades med 

öppna frågor om personer med 

HIV/AIDS i pappersformat. 

 

Analys: SPSS, ANOVA-test, t-test, 

Mann-Whitney U-test. 

 

Etiskt granskad. 

 

 

Majoriteten av 

sjuksköterskestudenterna hade 

måttliga kunskaper om HIV/AIDS. 

64,4% av studenterna svarade 

rätt på HIV/AIDS-relaterade 

frågor (m=28.99, sd=7.03). 

Skalan sträckte sig från 0-45 där 

högre värden indikerar bättre 

kunskaper. Medelvärdena ökade 

parallellt med studenternas längd 

på utbildning (f=26.925, 

p=0.000) och ålder (x2(K-

W)=35.117, p=0.000).  

 

Rädsla för att bli smittad och 

medlidande till personer med 

HIV/AIDS var det vanligaste som 

sjuksköterskestudenterna kände.  

 

Sjuksköterskestudenter med 

bättre kunskaper om HIV/AIDS 

hade en ökad vilja att vårda dessa 

personer (t=3.469, p=0.001).  

Grad II 

 



 

 

Bilaga 3. Översiktstabell 

 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod: urval, design och analys Resultat Kvalitet 

2006 

 

Cornelius, J. B. 

 

USA 

HIV-related 

knowledge, 

attitudes, and 

perceived risk of 

exposure of African-

American nursing 

students from a high 

prevalence AIDS 

area 

Att utvärdera 

HIV-relaterad 

kunskap, attityder och 

upplevda risker för 

exponering 

hos afro-amerikanska 

sjuksköterskestudente

r från ett område med 

hög förekomst av 

AIDS.  

Kvantitativ metod 

 

Urval: Totalt (n=70) deltog, varav 

(n=65) var kvinnor och (n=5) var 

män. (n=54) gick en 3-årig 

sjuksköterskeutbildning medan 

(n=16) gick en 2-årig 

vidareutbildning för att få 

kandidatexamen. Åldrarna 19-52. 

 

Instrument: Frågeformulär som 

bestod av 5 delar: 

sjuksköterskestudenters åsikter och 

föreställningar om aids, kunskaper 

om aids, attityder mot homosexualitet 

och upplevda risker för exponering i 

samband med vård av personer med 

HIV/AIDS. 5 poängs likertskala på 

attitydfrågorna. 

 

Analys: SPSS, Deskriptiv analys, 

Pearsons korrelationskoefficienter, 

Chikvadratfördelning. 

 

Etiskt granskad. 

 

 

 

Studenterna var kunniga om 

grundläggande HIV-kunskaper 

men det fanns kunskapsluckor 

gällande hur HIV smittar. Många 

av studenterna svarade fel på 

frågor som: det är inte troligt att 

man kan bli infekterad med HIV 

genom att pussas (54,3%) och 

det är inte troligt att man får 

AIDS genom att äta på en 

restaurang där kocken har AIDS 

(77,5%). Studenterna indikerade 

också att de behövde vidare 

information om AIDS som inte 

tagits upp under utbildningen. 

 

Studenter som personligen kände 

någon som var HIV-positiv hade 

högre medelvärde på 

kunskapsfrågorna (m=16.8, 

p=0.04) än de som inte kände 

någon (m= 15.6, p=0.04). Skalan 

sträckte sig från 0-20 och högre 

värden indikerar mer kunskap. 

Grad III 



 

 

Bilaga 3. Översiktstabell 

 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod: urval, design och analys Resultat Kvalitet 

2008 

 

Li, Y. 

Scott, C. S. 

Li, L. 

 

Kina 

Chinese nursing 

students' HIV/AIDS 

knowledge, 

attitudes, and 

practice intentions 

Att bättre förstå 

brister gällande 

kunskaper om och 

attityder till HIV/AIDS 

bland äldre 

sjuksköterskestudente

r från Hunan-

provinsen. 

 

Kvantitativ metod 

 

Urval: Totalt (n=204) deltog, varav 

alla var kvinnor och gick sista året på 

sjuksköterskeutbildningen. Åldrarna: 

17-24.  

 

Instrument: Frågeformulär som 

bestod av 4 delar: demografisk data, 

kunskapsfrågor om HIV/AIDS, AAS 

(AIDS attityd skala) och frågor om 

vilja att vårda. 

AAS bedömdes på en 5 poängs 

likertskala. 

 

Analys: SPSS, Deskriptiv statistik, 

ANOVA-test, Spearmans 

rangkorrelation, Multipel linjär 

regression. 

 

Etiskt granskad. 

 

Medelvärdet på frågorna gällande 

kunskaper om HIV/AIDS var 

m=14.3, sd=2.92. Maxpoängen 

var 8-21 där högre värden 

indikerar på bättre kunskaper. 

Det fanns inget signifikant 

samband mellan utbildningsnivåer 

och attityder mot personer med 

HIV/AIDS (hc=0.628, df=2, 

p=0.731). 

 

Medelvärdet på AAS 

underkategorier: empati och 

undvikande var m=30.7, sd=4.76 

(min=19, max=42) respektive 

m=48.6, sd=6.42 (min=28, 

max=66) där högre värden 

indikerar mer positiva attityder. 

 

En svag positiv relation mellan 

attityder och vilja att vårda 

personer med HIV/AIDS 

(r=0.140, p=0.036) återfanns 

samt en negativ relation mellan 

vilja att vårda personer med AIDS 

och tidigare stickskador  

(r= -0.29, p=0.004). 

 

Grad II 



 

 

Bilaga 3. Översiktstabell 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod: urval, design och analys Resultat Kvalitet 

2009 

 

Mahat, G. 

Eller, L. S. 

 

Nepal 

HIV/AIDS and 

universal 

precautions: 

knowledge and 

attitudes of Nepalese 

nursing students 

Att undersöka 

nepalesiska 

sjuksköterskestudente

rs kunskaper och 

attityder om HIV/AIDS 

och universella 

försiktighetsåtgärder. 

Kvantitativ metod 

 

Urval: Totalt (n=127) deltog varav 

alla var kvinnor. (n=50) gick första 

året på en 3-årig 

sjuksköterskeutbildning, (n=49) gick 

tredje året och (n=28) gick första 

året på en vidareutbildning på 2 år för 

att få kandidatexamen. Åldrarna: 15-

20. 

 

Instrument: Frågeformulär som 

bestod av 4 delar: sociodemografiska 

frågor, HIV/AIDS-kunskapsfrågor, 

HIV-attitydfrågor, frågor gällande 

attityder till smittspridning av HIV och 

frågor om universella 

försiktighetsåtgärder. Frågorna om 

HIV-attityder svarades med sant, 

falskt eller vet inte. 

 

Analys: SPSS, Deskriptiv statistik, 

Chikvadrantfördelning, ANOVA-test. 

 

Etiskt granskad. 

 

 

De studenter som gick 

vidareutbildningen för 

kandidatexamen hade högst 

poäng gällande kunskapsfrågor 

om HIV/AIDS (m=32.4, sd=3.7). 

Skalan sträckte sig från 0-45 där 

högre värden indikerar mer 

kunskaper.  

 

Inget signifikant samband mellan 

vilket år på utbildningen man gick 

och generella attityder till 

personer med HIV/AIDS 

(f=0.092, p=0.91 

 

Ålder var positivt associerat med 

rädsla för HIV (r=0.30, p=0.001) 

och HIV/AIDS-kunskap (r=0.46, 

p=<0.0001). Att personligen 

känna någon som var HIV-positiv 

var omvänt associerat med 

negativa attityder (r= -0.21, 

p=0.018). 

 

 

 

 

 

Grad II 



 

 

Bilaga 3. Översiktstabell 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod: urval, design och analys Resultat Kvalitet 

2012 

 

Nazik, Evşen 

Arslan, Sevban 

Özdemir, Funda 

Apay, Serap 

 

Turkiet 

Turkish Nursing 

Students' Attitudes 

About Patients Living 

With HIV/AIDS 

Att identifiera 

attityder hos 

sjuksköterskestudente

r relaterat till 

patienter med 

HIV/AIDS. 

Kvantitativ metod 

 

Urval: Totalt (n=311) deltog varav 

(n=213) var kvinnor och (n=98) var 

män. (n=149) gick första året på 

utbildningen, (n=61) gick andra året, 

(n=77) gick tredje året och (n=24) 

gick fjärde året. Åldrar var ej 

specificerat, sträckte sig från 17 till 

äldre än 20. 

 

Instrument: Frågeformulär som 

bestod av 2 delar: sociodemografiska 

frågor och AAS (AIDS Attitude Skala) 

som innehöll tre underkategorier: 

rädsla för smitta, negativa känslor 

och professionell resistens, bedömdes 

på en 6 poängs likertskala. 

 

Analys: SPSS, ANOVA-test, T-test. 

 

Etiskt granskad. 

 

 

 

 

 

Medelvärdet på 

sjuksköterskestudenternas AAS 

var m=48.67, sd=13.77. Skalan 

sträckte sig från 15-90 och högre 

värden indikerar mer negativa 

attityder.  

 

Studenter som gick fjärde året på 

utbildningen hade signifikant 

högre poäng på AAS (m=51.54, 

sd=11.63) jämfört än studenter 

som gick första året (m=45.90, 

sd=14.55).  

 

De yngre studenterna hade 

signifikant högre poäng på AAS 

(m=53.21, sd=17.03) jämfört 

med de äldre studenterna 

(m=49.09, sd=13.96). 

 

Inget signifikant samband 

upptäcktes mellan år av 

utbildningen, ålder och kön på 

deltagarna och AAS och 

underkategorierna på AAS 

(p=<0.05). 

 

 

Grad II 



 

 

Bilaga 3. Översiktstabell 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod: urval, design och analys Resultat Kvalitet 

2012 

 

Ouzouni, C. 

Nakakis, K. 

 

Grekland 

HIV/AIDS 

knowledge, attitudes 

and behaviours of 

student nurses 

Att utforska grekiska 

sjuksköterskestudente

rs kunskaper, 

beteende och attityder 

relaterat till HIV/AIDS. 

 

Kvantitativ metod 

 

Urval: Totalt (n=279) deltog varav 

(n=234) var kvinnor och (n=45) var 

män. (n=81) gick första terminen på 

utbildningen, (n=57) gick tredje 

terminen, (n=47) gick fjärde 

terminen och (n=94) gick sjätte 

terminen. Åldrarna: 18-37. 

 

Instrument: Frågeformulär som 

bestod av 4 självadministrerade 

instrument: AIDS-kunskapstest, 

frågor om källor för HIV/AIDS 

information, sexuelltbeteende och 

attitydfrågor om AIDS och 

demografiska frågor. Attitydfrågorna 

besvarades med ja eller nej. 

 

Analys: SPSS, Deskriptiv och 

inferentiell statistik, 

Chikvadrantfördelning, ANOVA-test. 

 

Etiskt granskad. 

 

 

 

 

Studenternas medelvärde på 

frågor om HIV/AIDS smittovägar 

var m=27.59, sd=7.04. Skalan 

sträckte sig från 7-35 där högre 

värden indikerar bättre 

kunskaper. 

 

Studenterna hade ganska positiva 

attityder mot personer med AIDS 

(m=19.63, sd=4.93). Skalan 

sträckte sig från 5-25 där högre 

värden indikerar bättre attityder.  

 

Deltagare som rapporterade en 

vilja att ta hand om personer med 

AIDS hade signifikant mer 

kunskap och hade mer positiva 

attityder gentemot personer med 

AIDS (p=0.001). 

 

Religiösa studenter visade sig 

vara mindre kunniga om 

HIV/AIDS och hade mindre 

positiva attityder gentemot 

personer med HI/AIDS jämfört 

med elever som inte hade någon 

religiös tro (f=2.61, p=0.03). 

 

Grad III 

 



 

 

Bilaga 3. Översiktstabell 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod: urval, design och analys Resultat Kvalitet 

2002 

 

Petro-Nustas, W. 

Kulwicki, A. 

Zumout, A. F. 

 

Jordanien, USA 

Students' 

knowledge, 

attitudes, and beliefs 

about AIDS: a cross-

cultural study 

Att bedöma och 

jämföra kunskaper, 

attityder och 

föreställningar 

gällande AIDS mellan 

en grupp av jordanska 

och en grupp av 

amerikanska 

studenter. 

 

Kvantitativ metod 

 

Urval: Totalt (n=126) deltog, varav 

alla var kvinnor och alla gick fjärde 

året på sjuksköterskeutbildningen. 

Ålder på deltagarna framkommer ej. 

 

Instrument: Frågeformulär som var 

självadministrerat och bestod av 3 

delar: kunskapsfrågor om HIV/AIDS, 

självskattad kunskap om HIV/AIDS, 

attityder mot AIDS och uppfattning 

gällande HIV in de båda kulturerna. 

Frågorna om attityder kunde svaras 

på med ja och nej på vissa frågor 

medan andra hade upp till 5 olika 

alternativ gällande påståendet. 

 

Analys: Deskriptiv och inferentiell 

statistisk analys, 

Chikvadrantfördelning, 

frekvensfördelningar 

 

Etiskt granskad. 

 

 

 

 

 

Gällande kunskaper om HIV/AIDS 

hade de amerikanska studenterna 

signifikant högre medelvärde 

(m=0.73) på frågorna i jämfört 

med de jordanska studenterna 

(m=0.52) (t=11.067, df=124, 

p=<0.001). Högre värde indikerar 

bättre kunskaper men vad det 

högsta värdet var framkommer 

ej. 

 

80% av de jordanska studenterna 

indikerade att de var väldigt 

oroliga för AIDS jämfört med de 

amerikanska studenterna där 

60% angav stor oro. 

Grad III 



 

 

Bilaga 3. Översiktstabell 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod: urval, design och analys Resultat Kvalitet 

2012 

 

Pickles, D. 

King, L. 

Belan, I. 

 

Australien 

 

Undergraduate 

nursing student's 

attitudes towards 

caring for people 

with HIV/AIDS 

Att fastställa 

attityderna hos 

australiensiska 

sjuksköterskestudenter 

mot att vårda personer 

med HIV/AIDS. 

Kvantitativ metod 

 

Urval: Totalt (n=396) deltog  varav 

(n=337) var kvinnor och (n=59) 

män. Alla gick andra året på 

sjuksköterskeutbildningen. Åldrarna: 

18-24. 

 

Instrument: Frågeformulär som 

bestod av 2 delar: sociodemografiska 

frågor och AAS (AIDS Attitude Skala) 

innehållande två underkategorier: 

Empati och undvikande. Vilken typ av 

skala AAS innehåll framkom ej. 

 

Analys: SPSS, T-test, ANOVA-test, F-

test, Scheffe test 

 

Etiskt granskad. 

Det genomsnittliga poängen på 

AAS var m=2.37, sd=1.41 vilket 

indikerade på generellt positiva 

attityder hos deltagarna. Skalan 

sträcker sig från -5 till +5 och 

positiva poäng indikerar mer 

positiva attityder. 

  

Inget signifikant samband mellan 

poängen på attityd-formuläret 

gällande deltagarnas ålder, kön, 

tidigare HIV/AIDS-utbildning, 

tidigare omvårdnadserfarenheter 

eller tidigare erfarenheter att 

vårda någon med HIV/AIDS 

(p=>0.05).  

 

Studenter från Kina, Östasien, 

Sydostasien, Centralasien och 

Mellanöstern hade signifikant 

lägre medelvärde på AAS än 

studenter australienska studenter 

(p=<0.0005). Studenterna från 

Kina och Östasien hade också 

signifikant lägre poäng på AAS 

jämfört med studenter från 

Europa och Nordamerika 

(p=<0.0005). 

Grad II 



 

 

Bilaga 3. Översiktstabell 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod: urval, design och analys Resultat Kvalitet 

2010 

 

Qu, B. 

Zhang, Y. 

Guo, H. 

Sun, G. 

 

Kina 

Relationship 

between HIV/AIDS 

knowledge and 

attitude among 

student nurses: a 

structural equation 

model 

Att undersöka 

sambandet mellan 

sjuksköterskestudente

rs HIV/AIDS 

kunskaper och deras 

attityder. 

 

 

Kvantitativ metod 

 

Urval: Totalt (n=528) deltog. Kön på 

deltagarna framkommer ej. Åldrarna: 

16-29.  

 

Instrument: Ett självadministrerat 

frågeformulär som bestod av 2 delar: 

HIV/AIDS-kunskaper och och 

HIV/AIDS-attitydfrågor med en 4-

points likert scale. 

 

Analys: SPSS, LISREL 

 

Etiskt granskad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visade att HIV/AIDS 

kunskaper och attityder kan 

mätas med hjälp av sju 

underliggande konstruktioner: 

förebyggande kunskaper, 

kunskaper om smittvägar, 

specialkunskap, kunskap om icke-

smittvägar, positiva attityder mot 

HIV/AIDS, negativa attityder mot 

HIV/AIDS och yrkesattityder. De 

identifierade relationerna mellan 

dessa konstruktioner var: 

faktorerna för förebyggande 

kunskaper, specialkunskaper och 

attityd mot HIV/AIDS som hade 

både direkta och indirekta effekter 

på yrkesattityderna. 

Grad II 

 



 

 

Bilaga 3. Översiktstabell 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod: urval, design och analys Resultat Kvalitet 

2015 

 

Suominen, T. 

Laakkone, L 

Lioznov, D. 

Polukova, M. 

Nikolaenko, S. 

Lipiäinen, L. 

Välimäki, M. 

Kylmä, J. 

 

Ryssland 

Russian nursing 

students’ knowledge 

level and attitudes 

in the context of 

human 

immunodeficiency 

virus (HIV) – a 

descriptive study 

Att beskriva kunskaper 

hos ryska 

sjuksköterskestudenter 

gällande HIV/AIDS och 

deras attityder mot att 

vårda 

personer/patienter 

med HIV/AIDS och 

deras eventuella 

homofobiska attityder. 

 

Kvantitativ metod 

 

Urval: Totalt (n=102) deltog varav 

(n=91) var kvinnor och (n=11) var 

män. Alla gick sista året på 

utbildningen. Åldrarna specificerades 

inte men sträckte sig från 18 till över 

20 år. 

 

Instrument: Frågeformulär som 

bestod av 3 delar: frågor om 

studenternas bakgrund, 

kunskapsfrågor om HIV/AIDS, 

attityd-frågor med en 5 poängs 

likertskala. 

 

Analys: PASW statistik, Deskriptiv 

statistik, regressionsanalys. 

 

Etiskt granskad. 

Studenternas medelvärde på 

kunskapsfrågorna var m=19.8, 

sd=3.70. Skalan sträckte sig från 

5-26 där högre poäng indikerar 

bättre kunskaper. 

 

Studenternas attityder var ganska 

negativa och de demonstrerade 

homofobiska attityder. 

Medelvärdet på studenternas 

generella attityder var m=2.75 

och m=3.3 på de homofobiska 

attityderna. Skalan sträckte sig 

från 0-5 där högre värden 

indikerar mer positiva attityder. 

 

Ett signifikant samband mellan 

vilja att ge vård till personer med 

HIV/AIDS och attityder till 

personer med HIV/AIDS 

(p=0.003, β= −0.534) 

 

 

 

Grad I 

 


