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Abstrakt 

Att smittas och vara smittad av HIV kan innebära ett stort lidande för individen och 

det är viktigt för vårdpersonal att få förståelse för hur de signaler de sänder ut 

påverkar individen. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap 

om vårdpersonals attityder till personer med HIV/AIDS. Nitton kvantitativa och 

kvalitativa studier analyserades enligt integrerad översiktsmetod. Det resulterade i 

tre områden som svarade på litteraturstudiens frågeställningar vilka var attityder till 

personer med HIV/AIDS, faktorer som kan påverka till person med HIV/AIDS och 

påverkan på person med HIV/AIDS. Attityderna var överlag positiva, men något 

negativare för attityder till homosexuella och missbrukare med HIV/AIDS. 

Faktorer som påverkade attityderna mest var erfarenhet av att ha vårdat personer 

med HIV/AIDS, utbildning och att känna en person med HIV/AIDS. Attityderna 

vårdpersonal visade påverkade personer med HIV/AIDS. Negativa attityder 

innebar extra lidande för personen som exempelvis kände sig dömda och 

nedvärderade. Positiva attityder motiverade personen och gav hopp. Detta visar hur 

viktigt det är för vårdpersonal att bli medveten om sina attityder, hur individen kan 

påverkas och vad de innebär för individen för att kunna ge en så god omvårdnad 

som möjligt. 

 

Nyckelord: HIV, AIDS, vårdpersonal, attityder, kunskap, litteraturstudie, 

omvårdnad. 
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Att få diagnosen HIV (Human Immunodeficiency Virus) innebär för många personer en stor 

chock, ett kaos av förvirring, och det kan vara svårt att veta vad de ska göra. Det kan upplevas 

som att livet är slut och att vara rädd för negativa reaktioner och stigmatisering från andra 

(Anderson, et al., 2010). Ytterligare kan diagnosen ge känslor av sårbarhet genom att vara extra 

mottaglig för sjukdomar, förnekelse av att ha drabbats och önskan att fly diagnos samt rädsla att 

andra aldrig ska förstå dem (De Santis & Barosso, 2011). Personen upplever 

identitetsförändring, förluster och sorg av att ha blivit smittade och att ha förlorat en del av sig 

själv genom diagnosen. Det innebär stora förändringar i livet både för kropp och för själ. 

Fysiskt sker förändring på grund av medicinsk behandling och psykiskt innebär det stora 

förluster genom brist på kontroll, oro för framtiden och överlevnad. Vidare anpassar sig oftast 

individen efter situationen och får en acceptans för sjukdomen. Individen kan så småningom 

lära sig leva med det nya livstillståndet och kan se positivare på sin framtid och till och med 

känna mer hälsa än innan diagnosen då de börjat leva ett hälsosammare liv (Flowers, 

McGregor-Davis, Larkin, Church, & Marriott, 2011). Plattner och Meiring (2006) fick i sin 

studie fram att personer som fått diagnosen kunde skuldbelägga sig själv och ansåg att de gjort 

sig förtjänt av sjukdomen, detta för att på något sätt hitta orsak och få kontroll över situationen. 

Att vara infekterad med HIV kan vara stigmatiserande för en individ. Detta upplevs på olika sätt 

och ändras i och med sjukdomens förlopp (Taylor, 2001).  

  

HIV har gått från att vara en absolut dödlig sjukdom till en kronisk sjukdom genom att framsteg 

gjorts inom medicinsk forskning (Robinson, 2007). Enligt WHO (2011) uppskattades år 2010 

omkring 34 miljoner leva med HIV. HIV skadar det egna immunförsvaret och i nuläget finns 

det ingen behandling som botar eller kan få bort viruset ur kroppen. Däremot finns läkemedel 

som bromsar sjukdomen och minskar viruset i kroppen. Behandlas inte personen mot viruset så 

utvecklas sjukdomen till AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) inom en period på tio 

år. Viruset överförs genom sexuell kontakt eller genom blod, från sprutor som delas eller vid en 

stickskada. Viruset kan även föras över från mor till sitt barn vid graviditet, förlossning eller 

amning. Ingen smittöverföring kan ske vid sociala kontakter (WHO, 2011). Även om HIV och 

AIDS inte går att bota gör bromsmediciner det möjligt att fortsätta att arbeta, leva ett normalt liv 

och leva länge utan allvarliga livshotande symptom (Smittskyddsinstitutet, 2010).  

 

Att vara sjuk innebär för individen förutom yttre fysiska tecken och symtom också att personen 

upplever sin kropp annorlunda. Detta kan innebära en upplevd förlust av helhet, förlust av 

kontroll, förlust av den familjära världen, osäkerhet och att inte ha frihet att styra sitt liv. Om 
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personen blir bättre i sin sjukdom kommer personen ändå uppleva att integriteten av den egna 

kroppen är förlorad, speciellt om sjukdomen är allvarlig (Toombs, 1993, s.90-91). Det är inte 

alltid det syns att en person är sjuk. Som då det gäller HIV behöver personen inte ha några 

symtom, men ett blodprov talar om diagnosen. Att ha blivit smittad av HIV är således en viktig 

fråga både medicinskt och socialt (Taylor, 2001). Negativa attityder till personer med 

HIV/AIDS kan fungera stigmatiserande på individen. Stigma är en benämning på något 

misskrediterande för en person. Det kan exempelvis handla om synliga missbildningar, 

psykiska sjukdomar och missbruk som gör att en person blir stigmatiserad i ett samhälle 

(Goffman, 2011, s. 11-12). Att inneha en attityd för något i vardagligt tal menas att ha en 

inställning till något (Nationalencyklopedin, 2012). Socialpsykologer talar om attityd som ett 

begrepp innehållande tre komponenter: tanke- och kunskapskomponent, känslokomponent och 

handlingskomponent. Med tanke- och kunskapskomponenten menas de föreställningar som 

någon har om en individ, objekt eller situation. Känslokomponenten avser vilka känslor någon 

hyser för objektet och komponenten för handling syftar till hur någon på ett visst sätt handlar i 

aktuell situation, objekt eller person (Myers, Abel, Kolstad & Sani, 2010, s. 146). 

 

Individen handskas med diagnosen av en kronisk sjukdom på olika sätt, för en del genom att 

informera omgivningen om detta då denne inte känner att det finns någon risk med detta. Andra 

väljer att dölja sjukdomen för att förhindra sociala fördomar från andra (Joachim & Acorn, 

2000). Enligt Eriksson (1997) innebär kronisk sjukdom lidande i form av oro, smärta, väntan på 

behandling och en oviss framtid men tydligast att personen kan bli berövad sin värdighet, inte 

bli förstådd eller bli tagen på allvar. Vidare säger Eriksson (2001, s. 84, 98) att professionella 

vårdare ofta åstadkommer onödigt lidande för individen, så kallat vårdlidande. Detta på grund 

av omedvetenhet och bristande kunskap om mänskligt lidande. Vårdlidande kan minskas 

genom god vårdetik och omvårdnad som utgår utifrån de behov personen har. Att som individ 

bli sjuk innebär i sig ett sjukdomslidande och detta själsliga lidande av skuld och förnedring kan 

uppstå genom vårdpersonals negativa attityder. Det gäller att för vårdpersonal medvetet sträva 

efter att ge god omvårdnad och känna ansvar för detta kan minska risken för lidande. Sjukdom 

kan som beskrivits ovan leda till känslor av osäkerhet, rädsla, ångest, skuld och känsla av 

obekvämhet. Sjukdomar som är smittsamma, som HIV-infektion har en benägenhet att ge ännu 

mer motstånd på grund av sättet det smittar och person med HIV kunde fortfarande 1996 

uppleva undvikande attityder från andra (Asgeirsdottir, Håkansson & Carlsson, 1996, s. 6 ).  
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Sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan med erfarenhet i professionen, med hjälp av sin 

intuition eller relationen till den som är sjuk känna igen när någon lider och hjälpa denna att må 

bättre. Omvårdnaden som sjuksköterskan erbjuder måste vara individuellt anpassad för att 

kunna lindra lidandet hos den som är sjuk (Morse, 2001). Sjuksköterskor har fyra 

grundläggande ansvarsområden, att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och 

att lindra lidande (ICN, 2010). I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står att målet är en 

god hälsa för befolkningen och vård skall ges på lika villkor för alla människor. Vården skall 

ske med respekt för människors lika värde och den enskilde individen skall behandlas med 

värdighet. I yrket som läkare, sjuksköterska och undersköterska måste dessa ge den omvårdnad 

som individen är värd. Detta kan vara svårt på grund av attityder och känslor som finns inom 

vårdpersonalen. Vårdpersonal har ansvar för sina reaktioner och måste anpassa sig efter 

situationen och undvika att visa attityder och arbeta professionellt. Det är därmed viktigt att 

studera attityder och dess betydelse för hur patienter behandlas i vården. Blir vårdpersonal 

medveten om attityders betydelse i mötet med exempelvis personer med HIV/AIDS kan dessa 

kunskaper förbättra omvårdnad och minska onödigt lidande. Med detta som bakgrund var syftet 

med litteraturstudien att sammanställa kunskap om vårdpersonals attityder till personer med 

HIV/AIDS.  

 

Frågeställningarna som denna litteraturstudie utgick från var: 

 Hur ser attityderna till personer med HIV/AIDS ut hos vårdpersonal? 

 Finns det faktorer som kan påverka attityderna vårdpersonal har till personer med 

HIV/AIDS? 

 Hur kan attityderna vårdpersonal har påverka personer med HIV/AIDS? 

 

 

Metod 

Denna studie är en integrerad litteraturstudie där både kvalitativa och kvantitativa studier har 

använts för att besvara syftet. Integrerande resultat från både kvantitativa och kvalitativa studier 

förstärker helhetsresultatet och ger en ökad generaliserbarhet för resultatet om fenomenet 

(Whittemore & Knafl, 2005). En integrerad litteraturstudie kan göras då de kvalitativa och 

kvantitativa studierna kompletterar varandra och då forskningsfrågan som undersöks är 

liknande (Polit & Beck, 2008, s.672). En integrerad uppsats som är grundlig och genomförd 

med god kvalitet kan mycket väl ge en bra beskrivning av kunskapen som finns inom området 
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och kan vara applicerbar i praktiken och därmed ge upphov till riktlinjer i omvårdnaden 

(Whittemore & Knafl, 2005). Denna litteraturstudie kan ge en sammanställd kunskap om 

vårdpersonals attityder till HIV/AIDS då vetenskapliga kvantitativa och kvalitativa studier kan 

ge en bred bild av kunskapsläget. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen skedde i de elektroniska databaserna CINAHL, PubMed, och PsycINFO 

relevanta för omvårdnadsområdet och syftet i denna studie. I sökningen användes HIV, AIDS, 

attitude, attitudes, nurses, nursing, nursing staff i fritext. Sedan användes meshtermerna human 

immunodeffiency virus, AIDS, nursing care, nurses, attitude, attitudes, attitudes of health 

personnel i PubMed. I PsycINFO utfördes sökningen med termerna human immunodeffiency 

virus, AIDS, attitude, attitudes, nurses, nursing som major subject och fritext. Dessa sökord 

tillsammans med de booleska termerna AND och OR användes i olika kombinationer för 

sökningar i databaserna. De sökningar som resulterade i studier som svarade på syftet och 

inklusionskriterierna redovisas i tabell 1. Till detta kompletterades sökningen med manuell 

sökning där referenslistorna granskades för att eventuellt hitta fler relevanta studier som kunde 

svara på syftet. Begränsningar i databaserna sattes till artiklar skrivna på svenska eller engelska, 

peer-reviewed, publicerade mellan 2000-2012. Utifrån träffarna valdes artiklar ut efter 

inklusionskriterierna: vårdpersonal som sjuksköterska, undersköterska och läkare, studier 

publicerade i Europa, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Studier utförda i dessa länder 

valdes för att de är länder med liknande sociala villkor. Studier som inte svarade på syftet och 

översiktsartiklar exkluderas. Översiktsstudier exkluderas för att endast studera primärkällor. 

Studier vars resultat svarade på syftet valdes ut och kvalitetsgranskades.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning utförd 2012-01-25 (n=19). 

CINAHL, Limits: Peer-reviewed, swedish, english, 20010101-20120125 

Sök nr. *) Söktermer Antal 

träffar 

Antal  

utvalda 

1 FT HIV OR AIDS 33696  

2 FT attitude OR attitudes 81477  

3  FT nurses OR nursing 232479  

4  1 AND 2 AND 3 514 17 

PsycINFO. Limits: peer-reviewed, English, Swedish, 20000101-2012012 

5 MS human immunodeficiency virus OR AIDS 48240  

6 MS attitude OR attitudes 66629  

7 FT nurses OR nursing 50754  

8  5 AND 6 AND 7 201 1 

Manuell sökning                  1 

* FT- fritext, MSH – Mesh termer i databasen, MS – Major subject i databasen.              
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Kvalitetsgranskning 

De valda studierna kvalitetsgranskades innan analysen med hjälp av kvalitetsgranskning enligt 

Willman, Stoltz och Bathsevani (2011, s. 93-109) och SBU (2012). Kvalitetsgranskning 

varierar beroende på de vetenskapliga studiernas metod att uppnå sitt syfte. För att en 

kvalitetsgranskning skall bli meningsfull i en integrerad studie måste kvantitativa och 

kvalitativa studier granskas på olika sätt med två olika kvalitetsgranskningsformulär 

(Whittemore & Knafl, 2005). Protokoll G och H tillsammans med SBU:s formulär för 

kvalitetsgranskning användes för att sätta ihop formulär lämpliga för studierna. Formulären 

bestod av Ja och Nej-frågor gällande forskningsprocessens delar, om de fanns och var tydligt 

beskrivna. I granskningen fick studierna poäng för varje del som fanns med och fick då en viss 

summa poäng som sedan räknades om till procent. Kvaliteten graderas sedan i tre nivåer där 

80-100 % betyder hög kvalitet, 70-79 % medel kvalitet och låg kvalitet 60-69 %. Antalet studier 

som svarade på syftet var 21 varav två togs bort då den inte kom upp i 60 % efter 

kvalitetsgranskning, det vill säga så låg kvalitet att det inte ens blev låg kvalitet enligt Willman 

et al. Sex hade hög kvalitet, tio medel, tre låg kvalitet. Studier med låg kvalitet tas även de med 

i analysen eftersom liknande resultat som de andra studierna med medel och hög kvalitet stärker 

det samlade resultatet. 

 

Tabell 2. Översikt av vetenskapliga studier som ingår i studien (n=19). 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Cole & Abel 

(2000) 

USA 

 

 

Kvantitativ 

 

66 

sjuksköterskor 

Korrelationsstudie 

Eget frågeformulär 

och Attitude Toward 

Aids Scale 

Statistisk analys 

Inga signifikanta 

korrelationer mellan 

klimat och attityder. 

Attityderna var lägst 

för att handskas med 

nålar.  

Låg 

Demmer 

(2000) 

USA 

 

Kvantitativ 78 leg. 

sjuksköterskor 

43 Lic. praktiska 

sjuksköterskor 

76 

undersköterskor 

 

Tvärsnittsstudie 

The Death-Related 

Attitudes Scale and 

Experiences 

Questionnaire. 

Statistisk analys 

Statistiskt samband 

mellan erfarenheter 

av död, oro för döden 

och attityder mot 

döende aidspatienter. 

Medel 

Felderman-Taylor 

& 

Valverde 

(2007) 

USA 

 

Kvalitativ 24 vårdpersonal 

från primärvård 

Interventionsstudie 

Strukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Gick inte att komma 

fram till att deras 

attityder och 

beteende hade 

förändrats på grund 

av interventionen. 

Låg 
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Tabell 2. Forts. Översikt av vetenskapliga studier som ingår i studien (n=19). 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Gerbert et al. 

(2000) 

USA 

Kvalitativ 35 läkare och 

sjuksköterskor 

Fokusgrupper. 

Innehållsanalys 

Fem områden angående 

att ge omvårdnad till 

personer med hiv kom 

fram ur resultatet, ex. 

fråga personen om hur 

denne följer 

behandlingen. 

 

Hög 

Hilton et al. 

(2000) 

Kanada 

 

Kvalitativ 17 

sjuksköterskor,  

35 annan 

vårdpersonal 

 

Intervjuer och 

fokusgrupper. 

Innehållsanalys. 

 

Flera teman 

identifierades. Ex. tidig 

upptäckt medför mindre 

problem, förändra 

känslan av sig själv och 

andra. 

 

Medel 

Hodgson 

(2006) 

Storbritannien 

Kvalitativ 31  

vårdpersonal 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

observationer 

Innehållsanalys i 

Ethnograf computer 

software. 

 

Stora andel ansåg att 

alla ska behandlas lika 

och visade stort 

engagemang. 

Hög 

Klotz 

(2010) 

USA 

 

Kvalitativ 10 patienter 

10 närstående 

Deskriptiv 

fenomenologisk studie 

Intervjuer 

Innehållsanalys 

 

Sjuksköterskans 

existentiella närvaro 

bidrog till upplevelse av 

hopp. 

 

Hög 

Martin &  

Bedimo 

(2000) 

USA 

 

Kvantitativ 687 deltagare 

varav 

605 leg. 

sjuksköterskor 

27 barnmorskor 

55 läkare 

 

Tvärsnittsstudie 

The Aids Attitude Scale 

Statistisk analys 

Deltagare som var mer 

bekväma var signifikant 

mindre undvikande och 

mer empatiska. 

 

Medel 

Mockiene et al. 

(2011)  

Litauen 

Kvantitativ 185 

sjuksköterskor 

RCT- studie 

Interventionsstudie 

Utbildning 

Eget frågeformulär och 

Modifierad version av 

State University of New 

York at Buffalo School 

of Nursing AIDS Study 

Questionnaire. 

Statistisk analys 

 

Utbildning gav 

signifikant mer kunskap 

men ingen signifikant 

skillnad i attityder. 

 

 

 

Medel 

Mullins 

(2009) 

USA 

Kvalitativ 

 

76 

sjuksköterskor 

 

Frågeformulär med 

öppna frågor. 

Innehållsanalys. 

 

Fem teman om 

sjuksköterskors 

upplevelser av att ge 

omvårdnad till person 

med hiv/aids. 

 

Medel 
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Tabell 2. Forts. Översikt av vetenskapliga studier som ingår i studien (n=19). 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

O’Sullivan et 

al. 

(2000) 

USA 

 

 

 

Kvantitativ 61 akut- 

sjuksköterskor  

på landsbygd 

Korrelationsstudie. 

Nurses Attitudes 

About AIDS Scale 

(NAAS) 

Statistisk analys. 

 

Deras vilja att ge 

omvårdnad hade med 

deras känsla av att 

inte vara förberedd 

på att vårda 

människor med aids 

och rädsla att bli 

smittad.  

 

Medel 

Pita-Fernandez 

et al. 

(2004) 

Spanien 

Kvantitativ 315 sjuksköterskor 

115 undersköterskor 

Tvärsnittsstudie 

Eget 

frågeformulär. 

Statistik analys 

Signifikant skillnad 

mellan 

sjuksköterskor och 

undersköterskor i att 

aids inte kan drabba 

heterosexuella etc. 

 

Medel 

Preston et al.  

(2000) 

USA 

Kvantitativ 615 

sjuksköterskor 

 

Korrelationsstudie 

NAAS 

Statistisk analys. 

En majoritet av 

deltagarna svarade 

att de var villiga att 

ge omvårdnad till 

aidspatienter.  

 

Låg 

Röndahl et al. 

(2003) 

Sverige 

Kvantitativ 165 deltagare från 

infektionsklinik 

33 sjuksköterskor, 23 

undersköterskor, 79 

sjuksköterskestudenter 

och 86 

undersköterskestudenter 

 

Tvärsnittsstudie.  

Aids Attitude Scala 

och eget 

frågeformulär. 

Statistisk analys. 

Generellt var 

attityderna 

tillpersoner med hiv 

och homosexuella 

med hiv positiva 

och rädslan att 

smittas låg. 

 

Medel 

Sherman 

(2000, a) 

USA  

Kvalitativ 12  

sjuksköterskor 

Intervjuer och 

observationer 

Innehållsanalys 

De som själva valt 

att arbeta med 

personer med aids 

var engagerade i sitt 

arbete och 

medvetna om 

riskerna men lät sig 

inte stoppas av 

rädsla. 

 

Hög 

Sherman 

(2000, b) 

USA 

Kvalitativ 12  

sjuksköterskor 

Intervjuer och 

observationer. 

Innehållsanalys 

Flera teman 

identifierades, ex. 

behov att känna 

meningsfullhet 

istället för mod, 

samt hjälpa 

patienter att leva 

fullt ut in i döden. 

Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt av vetenskapliga studier som ingår i studien (n=19). 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Suominen 

et al. 

(2010) 

Finland 

Estland 

Litauen 

 

Kvantitativ 681 

Sjuksköterskor 

322 Finland 

191 Estland 

168 Litauen 

Modifierad version av 

State University of New 

York at Buffalo School of 

Nursing AIDS Study 

Questionnaire. 

Statistisk analys. 

 

Kunskap och attityder 

relaterade till varandra. 

Erfarenhet hade negativt 

samband med kunskap och 

attityder.  

 

Medel 

Surlis & 

Hyde  

(2001) 

Irland 

 

Kvalitativ 10 personer 

med hiv/aids 

Djupintervjuer 

Innehållsanalys 

 

Stigmatisering upplevdes 

från sjuksköterskor, vilket 

berodde på smittväg, ex. 

missbruk. Misstro och 

brist på konfidentialitet 

hade också upplevts.  

 

Medel 

Tyer-Viola 

(2007) 

USA 

 

Kvantitativ 

 

350 

sjuksköterskor 

Mödravård 

 

The Pregnant Women 

with HIV Attitude Scale. 

Prejudice Interaction 

Scale. Marlow-Crowne 

Social Desirability Scale. 

Statistisk analys. 

De som hade positivare 

attityder till gravida med 

hiv var mer villiga att ge 

omvårdnad och var mindre 

fördomsfulla än de med 

negativa attityder. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

Analys 

Först lästes studierna igenom för att få en övergripande bild av innehållet i dem. Analysen 

skedde sedan med hjälp av Whittemore och Knafl (2005). Efter att studierna lästs igenom 

extraherades textenheter från resultatdelarna, sammanlagt 159 stycken. Det som inte svarade på 

syftet för denna litteraturstudie lämnades. I vissa studier innebar det att nästan hela resultatet 

togs med, medan i andra innebar det att en mening eller två togs med. Antal textenheter per 

studie varierade mellan två till 28. Detta eftersom de olika studierna ibland studerat mer än 

attityder som inte hade med denna studie att göra eller att de inte kom fram till så mycket i 

resultatet. Textenheterna sammanställdes i en tabell där varje studie fick en bokstav och 

textenheterna numrerades (A1, A2, B1…B13 osv.) för att lätt hitta tillbaka till primärkällan. 

Dessa översattes sedan från engelska till svenska och kondenserades sedan. Att kondensera en 

textenhet innebär att kärnan i vad som sägs i texten tas fram utan att förlora innehåll. Detta 

innebar för en del textenheter en väldig förkortning och för andra textenheter att nästan hela 

textenheten kvarstod som den var fastän översatt till svenska. Flera av textenheterna från de 

kvantitativa studierna nämnde exempelvis ”variablerna studerade i tabell 2”. För att inte förlora 

data hämtades innehåll från tabeller för att klargöra innehållet i textenheten vilket sedan kom 

med i kondenseringen. I samband med kondensering kontrollerades textenheterna med 

primärkällan för att inte tappa sitt innehåll. I de kondenserade textenheterna kunde 
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gemensamma innehåll urskönjas. Olika slag av attityder, olika slag av faktorer som påverkat 

dessa och olika upplevelser hos vårdpersonal och påverkan på person med HIV/AIDS hade 

studerats. Dessa kunde sättas in i tre områden i form av de tre frågeställningar som studien 

utgick från. Genom analysen integrerades textenheterna i ett samlat resultat, så kallad syntes.  

 

 

Resultat 

Analysen av de vetenskapliga studierna resulterade i tre områden som besvarade denna 

litteraturstudies syfte och frågeställningar: attityder till personer med HIV/AIDS, faktorer som 

kan påverka attityder till personer med HIV/AIDS och attitydens påverkan på personer med 

HIV/AIDS (se Tabell 3). 

 

Tabell 3. Översikt över studier som besvarat frågeställningarna (n=19).                   
Syftet: Sammanställa kunskap om vårdpersonals attityder till personer med HIV/AIDS. 
Vetenskapliga 

studier 

Attityder till personer 

med HIV/AIDS 

Faktorer som kan påverka 

attityder till personer med 

HIV/AIDS 

Attitydens påverkan på 

personer med HIV/AIDS 

Cole & Abel, 2000 x   

Demmer, 2000 x x  

Felderman-Taylor & 

Valverde, 2007 

 x  

Gerbert et al., 2000 x   

Hilton et al., 2000   x 

Hodgson, 2006 x x  

Klotz, 2010  x x 

Martin & Bedimo, 2000 x x  

Mockiene et al., 2010  x x  

Mullins, 2009 x x x 

O’Sullivan et al., 2000 x x  

Pita-Fernandez et al., 

2004 

x x  

Preston et al., 2000 x x  

Röndahl et al., 2003 x x  

Sherman, 2000, a x x x 

Sherman, 2000, b x x  

Suominen et al., 2010 x x  

Surlis & Hyde, 2001 x  x 

Tyer-Viola, 2007 x x  
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Gerbert et al. (2000) redovisade att viss vårdpersonal uttryckte fördomsfria attityder 

exempelvis genom att de ställde frågor på ett sådant sätt att de visade tillåtelse inför att de 

möjligtvis inte följt behandling. En annan studie (Mullins, 2009) beskrev hur sjuksköterskor 

uttryckte empati, att de visade mycket känsla och omtanke genom att se personerna, förstå 

situationerna de befann sig i. De beskrev även hur andra svikit personen fastän denne hade 

behov av mer stöd och omvårdnad både från vårdpersonal och anhöriga. I Sherman (2000, b) 

uttryckte sjuksköterskor starkt engagemang för omvårdnad till aidspatienter då de beskrev 

anledningar till varför de valt att arbeta med personer med HIV. Utöver förpliktigande i sitt yrke 

att bry sig om patienten såg en del det, som en del av livet. De beskrev en miljö av pendlande 

känslor, fylld med sorg men också mycket humor. De var omvårdande, uppmuntrande och hade 

en ömsesidig relation till de som var allvarligt sjuka.  

 

I fyra studier (Cole & Abel, 2000; Demmer, 2000; Martin & Bedimo, 2000; Sherman, 2000, b; 

Surlis & Hyde, 2001) framkom lite negativare attityder (se Tabell 4). I Cole och Abel (2000) 

och Martin och Bedimo (2000) var attityderna negativast till personer som smittats med HIV 

via injektion av droger och positivast till dem som smittats genom blodtransfusion. 

Sjuksköterskor visade också mindre sympati för de som injicerade droger samtidigt som de 

tyckte att de inte förtjänade att ha smittats av HIV (Martin & Bedimo, 2000). I en annan studie 

(Sherman, 2000, b) beskrev sjuksköterskor missbrukare som smittats med HIV/AIDS som 

manipulativa, fientliga, aggressiva och arbetskrävande med svåra sociala förhållanden, med 

brist på tillit och stort försvar. De kände att det var viktigt skapa en förtroendefull relation 

genom att vara konsekvent, visa respekt, se behov, sätta gränser och se till det positiva hos 

individen.  

 

I en annan studie (Surlis & Hyde, 2001) uttrycktes stigmatiserande attityder av sjuksköterskor 

genom att de skuldbelade personerna om de smittats med HIV genom injektion av droger på 

grund av riskbeteendet i deras livsstil. Hade patienten fått det genom sexuell kontakt var det 

inte patientens eget fel. Det var inte bara kritik som riktades mot sjuksköterskor. Exempelvis 

hade de försökt lyfta personen genom att visa stöd, behandlat personen som ”normal” och visat 

icke dömande beteende genom att säga att de inte skulle döma sig själv och att alla gör misstag. 

Studien av Demmer (2000) visade på sin skala lite negativare attityder till personer som var 

döende i AIDS (se Tabell 4). 
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Tabell 4. Översikt av resultat över uppmätta attityder till personer med HIV/AIDS i de 

kvantitativa studierna (n=10). 

Land Studie Mätinstrument Attityd 

 

USA Cole & Abel 

(2000) 

The Attitude 

Toward Aids Scale 

Attityder visade sig vara olika beroende på hur personen 

smittats. Sämst attityd var till de som smittats genom 

injicerande av droger m=11.7 (skala 5-35). Homosexuell 

kontakt m=16.1, heterosexuell kontakt m=17.6 och minst till 

blod m=18.3 

USA Demmer 

(2000) 

The Death-Related 

Attitudes Scale 

Undersköterskor visade negativare attityder m=19.62 (5-35). 

Licensierade praktiska sjuksköterskor hade lite negativare 

attityd m= 17.37 än legitimerade sjuksköterskor m=15.83. 

USA 

 

Martin & 

Bedimo (2000) 

The Aids Attitude 

Scale (AAS) 

Visade empati till personer med AIDS m=5.44 (skala 1-6) 

och var inte undvikande till personer med AIDS m=2.07 

(skala 1-6). 

USA 

 

O´Sullivan et 

al. (2000) 

Nurses Attitudes 

About Aids Scale 

(NAAS) 

Attityderna var åt det positivare hållet då attityden till manlig 

homosexualitet var m=3.09, omvårdnadsfrågor m=3.19 och 

professionella-sociala angelägenheter m=3.68 (skala 1-5, ju 

högre desto positivare). 

USA Preston et al 

(2000) 

NAAS Attityderna var åt det positivare hållet då attityden till manlig 

homosexualitet var m=2.98, omvårdnadsfrågor m=3.26 och 

professionella-sociala angelägenheter m=3.59 (skala 1-5, ju 

högre desto positivare). 

USA Tyer-Viola 

(2007) 

 

The Pregnant 

Women with HIV 

Attitude Scale 

Sjuksköterskor inom mödravård visade positiva attityder till 

kvinnor med HIV som valt att bli gravida m=3.49 (skala 1-4). 

Attityder till hur kvinnorna smittats, behandling och testning 

visade lite negativare attityder m=2.13. Det var signifikant 

skillnad mellan dessa.  

Litauen 

 

Mockiene et 

al. (2011) 

State University of 

New York at 

Buffalo School of 

Nursing AIDS 

Study 

Questionnaire (1) 

Generella attityder var lite positiva innan intervention. m=2.8 

(skala 1-5, ju högre desto negativare) för utbildningsgrupp 

(G1), 3.00 för självstuderingsgrupp (G2) och 2.81 för 

kontrollgrupp (KG). Attityderna blev något sämre efter 

intervention för G1 m=2.95 och något positivare för G2 

m=2.88 och KG m=2.74. De homofobiska attityderna var 

negativare än de generella attityderna i alla grupper. Före 

intervention: G1 m=3.17, G2 m=3.43, KG m=3.26. Efter 

intervention: G1 m=3.27, G2 m=3.33, KG m=3.21. 

Spanien Pita-Fernandez  

Et al. (2004) 

 

Eget frågeformulär Attityder var något positivare för sjuksköterskor m=80.9 än 

undersköterskor m=76.5. Män hade positivare attityd m=81.04 

än kvinnor m=79.6 (skala 21-105). 

Sverige Röndahl  

et al. (2003) 

AAS 

 

Attityder till homosexuella var mycket positiva där 

sjuksköterskor svarat m=17.15 och undersköterskor m=17.21 

(skala 3-18). Rädsla att smittas med samma skala var m=16.36 

för sjuksköterskor och 15.82 för undersköterskor. 36 % av 

undersköterskorna och 26 % av sjuksköterskorna skulle 

undvika att ge omvårdnad till person med HIV om möjligheten 

fanns. 

Finland 

Estland 

Litauen 

Suominen et 

al. (2010) 

(1) Generella attityder m= 3.3 och de homofobiska attityderna 

m=3.8 till personer var positiva (skala 1-5). De finska 

sjuksköterskorna hade positivast attityder av de tre länderna 

för de båda attityderna. 
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Fem studier (Mockiene et al., 2011; O´Sullivan et al, 2000; Preston et al., 2000; Röndahl et al. 

2003; Suominen et al., 2010) studerade homofobiska attityder till personer med HIV/AIDS. I 

relation till sin skala visades positiva attityder till homosexuella med HIV/AIDS i de fem 

studierna (se Tabell 4.). Dessa attityder var negativare än de andra uppmätta attityderna 

förutom för studie av Suominen et al. (2010) som visade mycket positiva attityder (se tabell4). I 

Sherman (2000, b) uttryckte sjuksköterskor negativa känslor till homosexuella patienter då de 

mindes när HIV och AIDS uppdagades. De smittade sågs då som perversa, syndare och 

straffade av gud. Efter en tid såg de personen som en individ då de lärt känna dem, fått större 

förståelse, blivit mer bekväma med att ge omvårdnad och därmed inte dömde dem. Kvinnliga 

sjuksköterskor identifierade sig med kvinnor som var smittade och uttryckte en ilska mot 

männen som smittat dem och kände oro för dem, deras barn och brist på resurser för att hjälpa 

dem.  

 

Sjuksköterskor har uttryckt svårigheter i att acceptera mångfalden i patienternas bakgrund, 

värderingar och sexuell läggning, vilket oftast skiljde sig från deras egen. Sjuksköterskor tyckte 

att det var viktigt och hade behov att tänka längre än att skuldbelägga och straffa personen med 

HIV/AIDS. Genom att lita på sina professionella värderingar av respekt och omvårdnad för alla 

människor oavsett olikheter i att kunna ge godhjärtad omvårdnad gjorde de detta (Sherman, 

2000, a). I en annan studie (Hodgson, 2006) uttryckte vårdpersonal att ingen borde döma någon 

för något. Hur en person blivit smittad ska inte heller dömas och alla som smittats ska ha rätt till 

samma vård. I Röndahl (2003) refererade sjuksköterska till kompetensbeskrivningen om lika 

vård för alla och viljan att få mer kunskap om att handskas med sina egna känslor för att kunna 

göra ett bra arbete uttrycktes. Sammanfattningsvis var attityderna till personer med HIV/AIDS 

relativt positiva överlag där attityderna till smittade drogmissbrukare och homosexuella är 

något negativare. Negativare attityder existerar dock och upplevs och beskrivs av vårdpersonal 

och personer med HIV/AIDS. 

 

Faktorer som kan påverka attityder till personer med HIV/AIDS 

I studier (Demmer, 2000; Felderman-Taylor & Valverde, 2007; Hodgson, 2006; Klotz, 2010; 

Mockiene et al., 2011; Martin & Bedimo, 2000; Mullins, 2009; O´Sullivan et al., 2000; 

Pita-Fernandez et al., 2004; Preston et al., 2000; Röndahl et al. 2003; Sherman, 2000, a; 

Sherman, 2000, b; Suominen et al., 2010; Tyer-Viola, 2007) har flera olika faktorer visat sig 
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påverka attityder till personer med HIV/AIDS. Dessa var: vilja att ge omvårdnad till person 

med HIV/AIDS, kunskap, utbildning, yrkesprofession, erfarenhet, förbereddhet, trygghet, 

vilken typ av omvårdnadsåtgärd som ska utföras, religion, smittväg, rädsla att smittas, 

närståendes och andras attityder och reaktioner, kön, ålder och civilstånd. 

 

I fyra studier (O’Sullivan et al., 2000; Martin & Bedimo, 2000; Preston et al., 2000; Suominen 

et al., 2010; Tyer-Viola, 2007) påverkade vilja att ge omvårdnad till personer med HIV/AIDS 

attityder positivt. De som var mer villiga hade positivare attityder gentemot homosexuella 

personer jämfört med de som inte var villiga (O´Sullivan et al., 2000; Preston et al., 2000; 

Suominen et al., 2010). Sjuksköterskors attityder till omvårdnadsfrågor gällande personer med 

HIV/AIDS var relaterat till vilja att ge omvårdnad till dem (Preston et al., 2000). De med 

mindre positiva attityder angående professionella-sociala angelägenheter gällande personer 

med HIV/AIDS var mindre villiga att ge omvårdnad (O’Sullivan et al., 2000; Preston et al., 

2000). I Martin och Bedimo (2000) svarade 82 % att de skulle ge all omvårdnad till person med 

HIV och 18 % skulle inte ge omvårdnad. De som inte skulle ge omvårdnad tenderade att vara 

kvinnor, ha mer undvikande attityd och hade inte träffat någon HIV- positiv det senaste året. Att 

ha för lite tillgång till erfarna kollegor gav mer undvikande attityd. 

 

Suominen et al. (2010) visade att sjuksköterskor med mer kunskap om HIV/AIDS hade 

positivare attityder till personer med HIV/AIDS. I Martin och Bedimo (2000), Preston et al. 

(2000) och Suominen et al. (2010) framkom att utbildning ger positivare attityder. 

Utbildningsintervention utförd av Mockiene et al. (2011) visade ingen signifikant effekt på 

attityder (se Tabell 4). I en annan studie (Felderman-Taylor & Valverde, 2007) visade 

vårdpersonal hög vilja att behandla personer med HIV och kände inte att det var obehagligt 

eller problematiskt. I Pita-Fernandez et al. (2004) och Demmer (2000) visade sjuksköterskor 

positivare attityder än undersköterskor. Undersköterskor skulle exempelvis i större grad 

undvika kontakt med person med HIV/AIDS som försiktighetsåtgärd och större behov av att 

bära handskar. En annan studie visade inga skillnader i attityder mellan sjuksköterskor och 

undersköterskor (Röndahl et al., 2003). I Suominen et al. (2010) hade sjuksköterskor i 

mödravård positivare attityd än de inom medicinsk och kirurgisk verksamhet. Sjuksköterskor 

arbetande på landsbygd hade mer undvikande attityder och lägre empatiska attityder (Martin & 

Bedimo, 2000).  
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Tidigare erfarenhet hos sjuksköterskor av att ge omvårdnad till person/personer med 

HIV/AIDS hade positivare attityder än de som inte hade tidigare erfarenhet (Demmer, 2000; 

Martin & Bedimo, 2000; Suominen et al., 2010). Erfarenhet hade i en studie (Sherman, 2000, b) 

gjort sjuksköterskor mer omhändertagande, öppensinnade och gett dem professionell mognad 

som visade sig genom en känsla av mening, samhörighet och att de brydde sig om patienterna. 

Arbetslivserfarenhet visade inte samma riktning utan visade istället ge negativare attityder hos 

sjuksköterskorna (Suominen et al, 2010). I en annan studie (Tyer-Viola, 2007) påverkade inte 

erfarenhet sjuksköterskors attityder. En annan typ av erfarenhet som studerats är att tillfället att 

ge omvårdnad till person med HIV/AIDS har funnits. De som haft tillfälle att ge omvårdnad till 

personer med HIV/AIDS hade positivare attityder (Suominen et al., 2010). Att känna någon 

med HIV/AIDS visade också positivare attityder (Suominen et al., 2010, Tyer-Viola, 2007). De 

sjuksköterskor som hade träffat en eller fler personer med HIV det senaste året hade också 

positivare attityder (Martin & Bedimo, 2000). De som kände sig mer förberedda inför att ge 

omvårdnad till personer med HIV/AIDS hade positivare attityder till omvårdnadsfrågor 

gällande person med HIV/AIDS (Preston et al., 2000). Ju mer förberedd en sjuksköterska kände 

sig inför att ge omvårdnad till person med HIV/AIDS desto mer villig var de att ge omvårdnad. 

Denna vilja var i sin tur relaterad till attityder till personer med HIV/AIDS och detta kan visa på 

ett samband mellan dessa faktorer (O’Sullivan et al., 2000). Högre nivå av trygghet till att ge 

omvårdnad till person med HIV/AIDS visade mindre undvikande attityd och mer empatisk 

attityd (Martin & Bedimo, 2000). 

 

Studie av Tyer-Viola (2007) visade att religiös trosuppfattning var signifikant korrelerat till 

intention att ge omvårdnad till personer med HIV och det gav positivare attityder till gravida 

kvinnor med HIV. I Mullins (2009) uttryckte en sjuksköterska sin religiösa tro att de som blivit 

smittade av HIV bestraffats enligt bibelns ord förutom vissa oskyldigt drabbade. Samtidigt 

uttrycktes att de är inte är upp till någon att döma och att de behöver lika mycket omvårdnad 

och behandling. 

 

Rädsla och känsla av risk att smittas i arbetet har uttrycktes i studier (Klotz, 2010; Röndahl et 

al., 2003; Sherman, 2000). De som utsatts för risk för smittan när de gett omvårdnad till person 

med HIV/AIDS, främst genom att ha stuckit sig på en kanyl har känt sig absolut skräckslagna 

av detta. Trots det visade de engagemang och empati i omvårdnaden och det var för många 

något som ökade deras omtänksamhet och empati. I en annan studie (Röndahl et al., 2003) var 

rädslan för att smittas av HIV generellt låg. Av de som inte ville ge omvårdnad till person med 
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HIV/AIDS uttryckte en majoritet rädsla för att smittas som orsak. I Klotz (2010) hade 

sjuksköterskor i förväg dömt och fördömt patienten innan mötet på grund av moralisk eller etisk 

konflikt med livsstilarna som var i mest risk av att smittas med HIV. Liten grad av rädsla att 

smittas visades i Martin och Bedimo (2000) och O´Sullivan et al. (2000). I O´Sullivan et al. 

(2000) uttryckte sjuksköterskor på landsbygd i USA ingen oro för HIV på grund av det inte var 

så vanligt. De visade mer oro relaterat till andra överförbara sjukdomar som exempelvis MRSA 

(Methicillion-Resistant Staphylococcus Aureus), men att HIV är en allvarlig sjukdom och att 

de som smittas behöver stöd. 

 

Vissa personliga faktorer visade sig påverka vårdpersonals attityder till personer med 

HIV/AIDS. Sjuksköterskor som var singel eller de som inte hade barn hade positivare attityd 

(Suominen et al., 2010), män hade positivare attityder (Martin & Bedimo, 2000; Pita-Fernandez 

et al., 2004) och äldre hade negativare attityder till personer med HIV/AIDS (Pita-Fernandez et 

al., 2004) men i en annan studie(Martin och Bedimo, 2000) hade de yngre mer undvikande 

attityd.  

 

I en studie (Preston et al., 2000) beskrev sjuksköterskor att nära anhöriga samt vänner blev 

upprörda över att de gett omvårdnad till en person med AIDS. Detta innebar att de visade 

negativare attityder till personer med HIV/AIDS. I Sherman (2000, b) kände inte 

sjuksköterskor stress relaterat till brist på stöd från familj och vänner, men förstod att deras 

anhöriga kunde uppleva stress på grund av att de arbetade med personer med HIV/AIDS. 

Vårdpersonal på en infektionsavdelning i USA fick ofta negativa reaktioner av andra, mest av 

närstående just på grund av att de arbetade med personer med HIV/AIDS. Oron grundades 

främst i rädsla av att smittas och fördomar till personer med HIV/AIDS men även antaganden 

att medarbetare skulle vara smittade. Vårdpersonal var heller inte bekväm med att berätta att de 

gav omvårdnad till personer med HIV/AIDS eftersom de kände att de skulle få dåliga 

reaktioner (Hodgson, 2006). Sammanfattningsvis kan flera faktorer ses påverka attityderna 

vårdpersonal har till person med HIV/AIDS. De viktigaste faktorerna för att ge en positivare 

attityd kan ses i utbildning, erfarenhet och att ha mött person med HIV/AIDS antingen genom 

att ha gett omvårdnaden, att de funnits där de arbetat eller att de känt någon med HIV/AIDS. 
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Attitydens påverkan på person med HIV/AIDS 

I två studier (Klotz, 2010; Mullins, 2009) beskrevs patienters negativa upplevelser på grund av 

sjuksköterskors attityd. I Klotz (2010) beskrevs dömande och fördömande, både verbal och 

icke verbal kommunikation som förringade och nedvärderade personen med HIV och ökade 

deras sårbarhet, rädsla, frustration, hjälplöshet, trötthet och depressivitet. Hoppet minskade då 

sjuksköterskan försökte förmå personen att överge en särskild livsstil vilket också upplevdes 

som brist på vilja att ge omvårdnad. Detta förmedlades genom att sjuksköterskor vara kalla, 

strikta, inte förklarade vad som skulle ske, inte uppmärksammade dem och lyssnade. De visade 

brist på kunskap om sjukdomen, såg delar av personen inte hela individen, visade rädsla, brist 

på omtanke och berörde mekaniskt och mycket sällan. I Mullins (2009) beskrev sjuksköterskor 

att en del inte ville ge omvårdnad till en person med HIV vilket ledde till att denne kände sig 

försummad och behövde mer stöd senare (Mullins, 2009). 

 

Studier (Hilton et al., 2000; Klotz, 2010; Sherman 2000, b; Surlis & Hyde, 2001) visade att 

personer med HIV/AIDS upplevt att sjuksköterskans attityd påverkat dem positivt. Personer 

med missbruk har upplevt att de fanns där för dem, inte dömde dem och att de kände sig 

accepterade vare sig de kunde ändra sitt beteende eller inte. De blev då motiverade att vilja delta 

i behandling och komma tillbaka för stöd och omvårdnad (Hilton et al., 2000). I Klotz (2010) 

ledde sjusköterskans positiva attityd till att personen med HIV/AIDS inte kände sig som ett 

offer av sjukdom utan som en medmänniska med livsmål och egen kontroll över livet. Liknande 

uttrycktes i Surlis och Hyde (2001) där patienter kommenterade att de kände sig som en normal 

människa om de behandlas som det. Särskilt då de befann sig i en sårbar situation då de 

förväntade sig att bli dömd och kritiserad gjorde denna behandling en stor skillnad och lättnad. 

Sjuksköterskor i Sherman (2000, b) la störst tonvikt på att uppehålla personers livskvalitet och 

få dem att leva fullt ut så långt det var möjligt in i döden. Detta gjorde de genom att omtänksamt 

lyssna och se hela personen och dennes familj samt ge dem stöd. Sjuksköterskorna fick dem att 

känna sig bekväma, guidade dem i förändringsprocessen, och försökte få dem att se det roliga i 

det lilla i livet genom att skratta och minnas med patienten och dennes anhöriga. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att de attityder vårdpersonal har till personen med 

HIV/AIDS påverkar dem verkligen och har stor betydelse för deras upplevelse. Positiva 

attityder kan exempelvis stärka motivationen och främja hopp medan negativa attityder 

exempelvis kan vara fördömande och nedvärderade för individen. 
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om vårdpersonals attityder till 

personer med HIV/AIDS. Attityder till personer med HIV/AIDS, faktorer som kan påverka 

attityder till personer med HIV/AIDS och attitydens påverkan på person med HIV/AIDS 

besvarades.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att attityderna till personer med HIV/AIDS överlag 

kunde ses som positiva. Attityderna till homosexuella personer och till hur personer smittas och 

uttryckta attityder hos vårdpersonal var negativare än övriga attityder. Detta kan visa på att det 

inte är HIV som ger de negativa attityderna utan att en persons missbruksproblematik och 

sexuella läggning har inverkan på attityden. Resultatet visade också att missbruksproblematik 

och/eller sexuell läggning tillsammans med att personen har HIV gör att vårdpersonal har 

negativare attityder till dessa. Ahmad och Bhugra (2010) studie om homofobi visade att 

anti-homosexuella attityder finns och ser ut att troligen bero mer på diskriminering än rädsla för 

dessa. HIV sågs från början som de homosexuella männens sjukdom och sågs som ett straff för 

deras onaturliga sexuella aktiviteter (Herek & Capitanio, 1999). Det kan vara en del av denna 

syn som fortfarande finns kvar och påverkar personers attityder till personer med HIV. En 

studie (Röndahl, Innala & Carlsson, 2004) gjord i Sverige visade generellt positiva attityder till 

homosexuella, men negativare hos de sjuksköterskor som ansåg att homosexualitet är något 

man förvärvat. 

 

Personer som missbrukar droger, särskilt genom injektioner blir stigmatiserade av samhället, 

vårdpersonal, andra yrkesprofessioner och till och med inom den egna gruppen. Missbrukare 

med svårare livssituation blir stigmatiserade av de som inte har det lika svårt inom gruppen och 

genom att de ser sitt eget beteende som bättre än den mindre lyckade missbrukarens (Simmonds 

& Coomber, 2007). Utifrån detta verkar det rimligt att anta att ett attribut som anses 

misskrediterande i samhället nog är stigmatiserande. Som resultatet i denna litteraturstudie 

visade var attityderna negativare till homosexuella personer med HIV/AIDS och missbrukande 

personer med HIV/AIDS jämfört med andra personer med HIV. De homosexuella smittade och 

de missbrukande kan sägas ingå i dubbla misskrediterande grupper vilket kan bero på att 

attityderna till dessa var negativare i detta resultat. Detta är något som bekräftas av O´Rourke 

(2001) som fann flera orsaker till ovillighet att vårda personer med HIV/AIDS hos vårdpersonal 

som går hand i hand med resultatet om hur attityderna till personer med HIV/AIDS ser ut i 
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denna litteraturstudie. Dessa orsaker var rädslan att smittas, homofobi och ogillande av 

droganvändare och en känsla av att mycket av behandlingen leder till människoförakt och är 

fruktlös. De två sista orsakerna gäller även för andra sjukdomar. Personer som lever med 

HIV/AIDS och deras närstående får stå ut med fördomar, diskriminering och fientlighet 

relaterat till stigmatisering av AIDS (Makoae et al., 2008). Det är en social process som 

fungerar på skilda sätt i olika sociala kontexter av moral och maktrelationer (Link & Phelan, 

2001) och negativ inställning från andra kan göra att individen nedvärderar sig själv och hur 

denne blivit smittad (Alonzo & Reynolds, 1995). I Herek, Capitanio och Widaman (2003) 

uttryckte personer att beslutet att testas för HIV till viss del skulle påverkas av deras oro för 

stigma. 

 

I samtliga studier analyserade i denna litteraturstudie framkom det i överlag positiva attityder 

till personer med HIV/AIDS. Vid jämförelse med tidigare översikter (Tierny, 1995; Välimäki, 

Suominen, & Peate, 1998) så verkar attityderna ha förbättrats från 1990-talet till 2000-talet. De 

studierna visade negativa eller fördomsfulla attityder till personer med HIV/AIDS, men som 

hade blivit positivare från 1980-talet till 1990-talet. Det är positivt att attityderna verkat bli 

positivare men viktigt är dock hur attityderna ännu mer kan förbättras och vad som påverkar 

dem. Detta för att leda fram till förbättring för personerna med HIV/AIDS och minska risk för 

lidande hos dem. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan med hjälp av erfarenhet i 

professionen, sin intuition eller relationen till den som är sjuk känna igen när någon lider och 

hjälpa denne att må bättre. Omvårdnaden som sjuksköterskan erbjuder måste vara individuellt 

anpassad för att kunna lindra lidandet hos den som är sjuk (Morse, 2001). Som beskrivits i 

denna litteraturstudies inledning innebär det stora förändringar och svårigheter att bli sjuk 

vilket ger ett lidande hos individen. Här kan vårdpersonalen med sin goda omvårdnad lindra 

lidande. Om vårdpersonal ger omvårdnad med negativa attityder kan det ge ett ökat lidande för 

den som är sjuk. Att minska risken för detta är därmed av stor vikt.  

 

I denna litteraturstudies resultat har flera faktorer visat sig påverka attityderna. Attityder är 

något som kan förändras men som är väldigt svåra att förändra (Myers et al., 2010, s. 146). 

Kunskap som vårdpersonal har förvärvas exempelvis genom utbildning. Lagar och riktlinjer 

ger verktyg för hur vårdpersonal ska handla i omvårdnaden. Den svåra komponenten att 

förändra i en attityd verkar vara den känslomässiga. En studie (Conner, Rhodes, Morris, 

McEachan, & Lawton, 2010) har visat att det är känslomässiga budskap som har mest effekt på 
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attitydförändring. I denna litteraturstudies resultat har erfarenhet varit en faktor som påverkat 

attityder till personer med HIV/AIDS. Det är själva mötet med person med HIV/AIDS och om 

man känner någon med HIV/AIDS som ger positivare attityder inte hur länge man har arbetat i 

yrket och mött andra patientkategorier. Detta kan tolkas på många sätt. Det kan exempelvis vara 

så att de med erfarenhet fått en mer känslomässig förankring till denna patientkategori och 

därför ser personen som en individ och visar därmed positivare attityder. Webb, Pesata, Bower, 

Gill och Pallija (2001) uttryckte att det kan bero på att vårdpersonal blivit tryggare med vad det 

innebär att ge omvårdnad till en person med HIV/AIDS.  

Resultatet i litteraturstudien visade i likhet med tidigare studier (Välimäki, Suominen & Peate, 

1998) att erfarenhet var viktigt för att främja positivare attityder. En annan studie (Williams et 

al., 2006) gjord i Kina visar tvärtom att erfarenhet inte nödvändigtvis ger bättre attityder. 

Hodgson (1997) fann i sin studie att om sjuksköterskor kände en person med HIV så värderades 

denne som den person denne var och inte efter sin HIV-diagnos och detta gav i sin tur positivare 

attityder till personer med HIV. Även utbildning visade sig ge positivare attityder till personer 

mer HIV/AIDS. Utbildningsintervention i denna litteraturstudies resultat gav inga skillnader i 

attityder, men där visade sig också att kontrollgruppen fått negativare attityder före jämfört med 

efter intervention utan att ha mottagit någon intervention. Det kan då ha skett något som lett till 

förändring i attityder rent generellt på arbetsplatsen. Dock är detta bara sådant som går att 

spekulera i. I motsats till detta har studier (Mockiene, Suominen, Välimäki och Razbadauskas, 

2010; Tierny, 1995) visat resultat på hur viktig utbildning är för att öka kunskaper och ge 

positivare attityder hos sjuksköterskorna. Detta visar på vikten av utbildning för vårdpersonal 

och att de kontinuerligt erbjuds utbildningar på sin arbetsplats innehållande kunskap om HIV 

och hur det är att leva med HIV. Av vikt är att även träffa denna patientkategori under 

utbildningen och i arbetslivet. Liknande resultat visade Eliason och Raheims studie (2000) som 

studerade studenters erfarenhet och trygghet i att ge omvårdnad till kulturellt åsidosatta 

grupper. De var mest negativa och mest hotade av HIV-positiva och homosexuella vilka också 

var de som de kände att de hade minst kunskap om och hade minst erfarenhet av den 

patientkategorin. 

 

Attityderna vårdpersonal har i denna litteraturstudie visade sig påverka personer med HIV på 

olika sätt beroende på om de var negativa eller positiva. En rad positiva upplevelser har 

upplevts av patienter men även så en negativa som vid möten med vårdpersonal med negativa 
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attityder. Studier (Spinks, Andrews & Boyle, 2000; Taylor, 1999) har visat att sjuksköterskors 

attityder ofta skiner igenom och påverkar patienten i omvårdnaden. Detta kan antas bero på 

vårdpersonals grundläggande etik till varför de handlar som de gör i omvårdnaden. Kant (2007) 

talade om att handla enligt sin plikt där personen handlar efter sitt förnuft om hur denne ska 

handla och sätter sina känslor åt sidan eller efter sina dygder där personen strävar att handla så 

gott denne kan för att de verkligen vill det från sitt innersta som människa. Vidare talar 

Lögstrup (1992, s.83, 84) om att livet vi lever sker med och mot varandra där den ene är 

utlämnad till den andre vilket innebär ett maktförhållande dessa emellan. Den som innehar 

makten i förhållandet har då valmöjlighet att använda denna makt till sitt eget eller den andres 

bästa. Även om viljan att se till sitt eget bästa är väldigt stark så menar Lögstrup att den som har 

maktpositionen känner ett krav på sig att tjäna den andre annars skulle denne vara likgiltig mot 

den andre. Då sjuksköterskan handlar enligt kompetensbeskrivningar, etiska koder och lagar 

utan att verkligen känna att denne har positiva attityder inför personen de ska ge omvårdnad till 

så kanske inte detta går att dölja. Om sen vårdpersonal agerar efter sina dygder som en god 

människa med positiva attityder mot personen denne ger omvårdnad till upplever personen sig 

ha blivit bemött på ett gott sätt, som en person med känslor som betyder något. Då visar 

vårdpersonal sina äkta intentioner att denne är ärlig i sitt bemötande. Som visats i denna 

litteraturstudies resultat kan sjuksköterskor genom positiva och icke-dömande attityder bland 

annat motivera personen, få denne att känna sig som en normal människa och inge hopp. En 

studie (Cote & Pepler, 2004) har reflekterat kritiskt över hur sjuksköterskors inställning till 

omvårdnad och vilka attityder som bör underbyggas och förespråkas för att personer som är 

svårt sjuka skall få omges med personer som stöder hopp. Sjuksköterskor kan hjälpa och har 

makt att alstra illusioner av mening och hopp genom att koncentrera sig på individens hälsa 

istället för att koncentrera sig på de psykologiska reaktioner som kommer sig av vilken fas i 

sjukdomen personen är i. För att kunna alstra mening och hopp krävs enligt Kylmä, 

Vehviläinen-Julkunen, Lähdevirta (2001) att sjuksköterskor har en positiv attityd, tydligt 

accepterar personen med HIV/AIDS och dess närstående samtidigt som de visade att de hade 

kunskap och kompetens för att ge dem omvårdnad. Så att för att kunna ge en god omvårdnad till 

personer med HIV/AIDS krävs också en positiv attityd till dessa.  

 

Det finns människor som är i risk för att smittas och som inte testar sig just för att de upplevt 

misskrediterande, nedvärderande och fördomsfulla attityder eller är rädda för att möta dessa 

attityder från vårdpersonal. Detta visar på hur viktig vårdpersonalen är när det kommer till 
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stigmatiserande av personer med HIV/AIDS och hur det kan leda till att spridningen minskar 

(Valdiserri, 2002). Vårdpersonalens känslor när det gäller rädsla av att blir smittad kan lindras 

om de får möjlighet att träffa personer med HIV/AIDS för att känna sig mera säker och trygg i 

sin yrkesprofession för att kunna bemöta personer med HIV/AIDS på ett mera avslappnat sätt. 

Vårdpersonal har stor makt att inte underbygga eller förstärka stigmatisering. Genom de sätt 

som vårdpersonal definierar sjukdom kan påverka hur individen ser på sin egen hälsa (Taylor, 

2001). 

 

Kliniska implikationer 

En interventionsstudie i denna litteraturstudie visade att endast utbildning inte ger en positivare 

attityd hos vårdpersonal. Dock kan det vara av vikt att kontinuerligt få ta del av kunskaper som 

finns om HIV/AIDS. Detta behöver inte innebära att utbildning inte har positiv effekt på 

attityder till personer med HIV/AIDS. Översikt av Mockiene et al. (2010) indikerade att 

utbildningsinterventioner hade ganska positiv effekt på sjuksköterskors attityder till personer 

med HIV/AIDS. I översiktens analyserade studier uttryckte sjuksköterskor att utbildning i 

HIV/AIDS var informativt, applicerbart och direkt användbart i deras arbete. Vidare indikerade 

resultatet att minskad rädsla att smittas också minskade stigmatiserande attityder. För detta 

krävs att arbetsplatsen satsar resurser till utbildning och ha ett öppet klimat till förändringar. 

Där har avdelningschefen en viktig uppgift genom att förespråka utveckling och 

kvalitetssäkring av omvårdnaden. Exempelvis måste avdelningschefer inse att det är viktigt att 

förbättra vårdpersonals attityder till personer med HIV/AIDS. Denne måste ha ett personligt 

intresse i varje anställd för att alla dessa skall känna att det finns en förväntan på dem som 

enskild individ att förbättra och behålla positiv attityd till personer med HIV/AIDS. För att 

åstadkomma detta kan grupper bildas där vårdpersonalen och chefen ingår för att kommunicera 

med varandra på ett ärligt sätt och lyfta eventuell rädsla och oro (Hewitt, 1993). Det är även 

viktigt att diskutera, prata om sina erfarenheter och värderingar med sina kollegor. Att 

kontinuerligt träffas på arbetsplatsen och tala om etiska dilemman och att var och en får tänka 

över vilka attityder just den personen har skulle kunna öka medvetenheten och i förlängningen 

förbättra omvårdnaden för den som är sjuk. Detta sätt att arbeta benämns ”work-based 

learning” och är en metod som kan användas till omvårdnadsförbättringar. Metoden innebär 

bland annat chefen finns som ett stöd och gör det möjligt för vårdpersonalen att förändra sitt sätt 

att ge omvårdnad. Chefen bör fungera som en förebild som förespråkar lärande och vara 

motiverande till förändring. Vid en positiv förändring ge positiv feedback och värdera denna 

förbättring (Moore, 2010). När det gäller att förbättra och behålla positiva attityder kan detta 
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lärosätt användas. Genom att chefer och medarbetare reflekterar och bygger upp ett positivt 

arbetsklimat som bygger på att vara så fördomsfri som möjligt Att ständigt kommunicera 

värderingar kan ge vårdpersonal större medvetenhet om känslor och orsaker bakom attityden. 

 

Metoddiskussion 

Analysmetoden som använts i denna litteraturstudie ger en frihet då det är upp till författarna att 

analysera materialet på ett så valid och trovärdigt sätt det går av de studier som ska ingå i 

analysen. Att göra en integrerad studie som denna är komplext enligt Whittemore och Knafl 

(2005) och kräver ett mycket systematiskt och strikt förhållningssätt för att slutligen komma 

fram till syntesen utan att förlora viktig information. 

 

För att stärka trovärdigheten har författarna under hela analysarbetet tagit sin egen förförståelse 

i beaktning och varit medvetna om risken om hur lätt det kan vara att föra in egna tolkningar 

och värderingar i arbetet. Även risk för att förlora innehåll i textenheterna och därigenom missa 

viktiga resultat kan ske om analysarbetet går för fort fram och då minska tillförlitligheten. För 

att minska denna risk har textenheterna analyserats utifrån hur textinnehållet sett ut utan att 

”läsa mellan raderna” och återgått till ursprungsartiklarna gång på gång. Detta enligt 

Whittemore och Knafl (2005) metod att analysera. Då författarna i denna översikt inte har 

engelska som modersmål så kan textinnehållet ha ändrats då det översatts. För att minimera 

detta har författarna jämfört synonymer med varandra för att få den rätta betydelsen av ordet i 

textsammanhanget. Genom att hela tiden återgå till primärkällorna för textenheterna i 

analysförfarandet bevaras objektiviteten i analysen för att minska påverkan från författarna 

vilket enligt Holloway och Wheeler (2010). Detta ger studien bekräftbarhet. 

 

Överförbarheten i var och en av studierna som ingår i denna litteraturstudie är relativt låg då det 

i överlag är tvärsnittsstudier. Det är svårt att få ihop en reliabel och valid syntes eftersom 

studierna har använt olika mätinstrument med olika skalor och oftast undersökt en 

ögonblicksbild av attityderna. Kunskapen i dessa tillsammans med de kvalitativa studierna ger 

en hög överförbarhet där det visat samma tendens i resultaten. Många studier som ger liknande 

resultat ger högre överförbarhet och ger en mer nyanserad bild av ett fenomen då både 

kvantitativa och kvalitativa studier ingår i samma syntes (Holloway & Wheeler, 2010, s.303).  
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Slutsats 

Kunskap som denna är viktig för att ge större förståelse gentemot personer med HIV/AIDS. 

Genom mer utbildning och möte med olika patientkategorier blir vårdpersonal tryggare och 

kunnigare och får en större förståelse och positivare attityder till fler människor. Det bästa är att 

attitydförändringen sker inuti personen som ska utföra omvårdnaden och inte bara visar det 

genom sin yrkesplikt. Att redan på vårdutbildningar ge möjlighet för studenter att möta olika 

slags patientgrupper som ingår i mer stigmatiserande grupper i samhället så kan eventuella 

fördomar förändras. På detta sätt kan negativa attityder mot personer förhindras och lindra 

lidande. Varje fall av negativa, fördömande och dömande attityder ger onödigt lidande till 

individen som är sjuk och redan befinner sig i en svår situation. Varje sådant fall innebär att ett 

stort misstag är begånget i vården och ska så långt det är möjligt förhindras. Genom att föra 

attityderna till ytan och medvetandegöra dem kan hjälpa var och en av vårdpersonal att ta tag i 

sina egna fördomar och verkligen reflektera över hur det eventuellt påverkar bemötandet till 

vissa personer. Mycket forskning har ägnat sig åt kunskap och utbildning då det gällt att 

förändra attityder. Den svåraste komponenten i en attityd är känslokomponenten. Attityder 

byggs upp under lång tid och är svåra att ändra snabbt. Ett samhälle med positivare attityder ger 

även positivare attityder hos vårdpersonal. Viktigt att studera vidare hur attitydförändringar kan 

ändras i det stora, men även också hur de specifikt kan ändras hos vårdpersonal eftersom de 

möter personer i en redan svår och utsatt situation. 
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