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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige har det skett en ökning av sjukdomen humant immunbristvirus (hiv) 

sedan 2002 och det är idag cirka 400-500 personer som smittas varje år. Hiv anses vara en 

tabubelagd sjukdom som vårdpersonal kan förehålla sig olika till. Därför är det av betydelse 

att studera blivande sjuksköterskors attityder till att vårda patienter med hiv. 

Syfte: Syftet med studien var att studera sjuksköterskestudenters attityder till att vårda 

patienter med sjukdomen hiv.  

Metod: En semistrukturerad intervju genomfördes med åtta kvinnliga studenter i sista 

terminen på sjuksköterskeprogrammet våren 2011 på BTH. Intervjuerna analyserades med 

hjälp av Burnards tolkning av innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskestudenter har en positiv attityd till att vårda 

patienter med hiv, men att det finns fördomar i vården och även en viss rädsla för att själv bli 

smittad av sjukdomen. Sjuksköterskestudenterna vill ha mer utbildning om hiv även om 

kunskapen hos dem är god. Studenterna ansåg att vården kan bli lidande om inte god kunskap 



om hiv finns hos sjuksköterskan då det finns risk för att det läggs mer fokus på sin egen 

”försiktighet” än att samtala med patienten. 

Slutsats: Sjuksköterskestudenter i sista terminen på utbildningen anser att det skulle behövas 

mer kunskap genom utbildning till sjukdomen hiv och på så sätt skulle eventuellt fördomar 

och negativa attityder kunna minskas i vården.  

 

Nyckelord: sjuksköterskestudenter, hiv, attityder, intervju, innehållsanalys 
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INTRODUKTION 
Sedan 2002 har det skett en ökning av sjukdomen humant immunbristvirus (hiv) i 
Sverige. Enligt Smittskyddsinstitutet (2009) smittas idag cirka 400-500 personer 
per år med hiv. Hiv är än idag en tabubelagd sjukdom som vårdpersonal kan 
förehålla sig olika till (Herlitz 2007). Ett exempel kan vara att sjuksköterskan är 
rädd för att själv bli smittad av sjukdomen och därmed vill undvika att vårda 
patienten (Röndahl, Innala och Carlsson, 2003). Ett annat exempel kan vara att en 
ökad smittspridning leder till att sjukvårdspersonal oftare kommer i kontakt med 
sjukdomen (Smittskyddsinstitutet, 2009). En rädsla hos vårdaren till att vårda en 
patient med hiv kan medföra problem i patient-vårdarerelationen och detta kan få 
negativa konsekvenser för den individuella vården. Därför är det av betydelse att 
studera blivande sjuksköterskors attityder till att vårda patienter med hiv. Att välja 
sjuksköterskestuderande i sista terminen är av fördel på flera sätt. Dels är detta 
personer som snart kommer att arbeta på egen hand som sjuksköterskor och dels 
så har de studerande förhoppningsvis ännu inte helt färgats av vårdens 
vardagsvillkor.  

BAKGRUND 
Hiv-virusets ursprung är än idag en omtvistad fråga, men viruset har troligen sitt 
ursprung från en schimpansart, som fört viruset vidare till människan (Gisslén, 
2011). Enligt Gisslén (2011) var det första dokumenterade fallet av hiv i Sverige 
är från slutet av 1970-talet. Homosexuella och bisexuella män samt missbrukare 
som injicerade narkotika intravenöst var från början den största riskgruppen 
(Gisslén, 2011). Idag är det framförallt heterosexuella personer som smittats via 
samlag, eller från hiv-infekterad moder till det nyfödda barnet, men även genom 
moderns bröstmjölk (Norkrans, 2004). Blodtransfusioner innan 1985 var en starkt 
bidragande orsak till att människor smittades med hiv, då blodet inte testades för 
hiv (Ekdahl och Giesecke, 2003). Från 1985 är hiv-testning obligatorisk i Sverige 
vid blodgivning (Smittskyddsinstitutet, 2011). Sedan testet infördes har ingen i 
Sverige, så vitt man vet, smittats med hiv via en blodtransfusion 
(Smittskyddsinstitutet, 2009). Enligt Världshälsoorganisationen (2009) finns det 
ca 33 miljoner vuxna människor i världen som är smittade med hiv och enligt 
Smittskyddsinstitutet (2009) är det ca 5 000 personer i Sverige som lever med 
sjukdomen idag.  

Sjukdomsförloppet 
Hiv är ett så kallat retrovirus och smittsamheten är relativt låg. Det som är 
karakteristiskt för retrovirus är att de lagras i kroppens arvsmassa 
(Smittskyddsinstitutet, 2010). När hiv har kommit in i den angripna cellens 
arvsmassa går den in i en vilofas, kallad latensfas. De angripna cellerna lever 
vidare och nyproduceras, dock med hivs arvsanlag. Det leder till att 
immunförsvaret blir nedsatt (Norkrans, 2004). Enligt Smittskyddsinstitutet (2010) 
finns hiv hos den infekterade individen i blod, sperma och andra sekret och 
kroppsvätskor. Norkrans (2004) beskriver att blodsmitta kan spridas genom 
gemensam delning av sprutor och kanyler, eller genom kontakt med smittat blod 
på skadad hud. Under latensfasen är viruset smittsamt, men i lägre grad 
(Norkrans, 2004). Enligt Gisslén, Johannisson och Rignér (2007) är risken för att 
smittas med hiv låg under primärinfektionen som uppträder cirka två veckor efter 
infektionstillfället och symtomen som kan uppkomma är feber, frossa, aptitlöshet, 
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muskel- och ledvärk. Allmänna hiv-symtom som uppkommer under hiv-
infektionen är enligt Norkrans (2004) viktminskning, nattsvettning, 
slemhinnesvullnad (oralt, genitalt och i matstrupen), feber, symtom från mag- och 
tarmkanalen och även lymfkörtelförstoring som kan förekomma på hals, axiller, 
huvud och nacke. Hos tio procent av patienterna förekommer symtom som anemi 
och minskning av vita blodkroppar (Norkrans, 2004). 

Enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) är hiv en allmänfarlig sjukdom. En 
allmänfarlig sjukdom är en sjukdom som kan vara livshotande, innebära långvarig 
sjukdom, svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där 
åtgärder riktas till den smittade för att förebygga smittspridning. Personer med hiv 
är skyldiga att berätta om sitt tillstånd och smittorisken vid exempelvis sexuell 
kontakt, de är även förbjudna att donera organ och blod (SFS 2004:168). 

Attityder 
Enligt Ajzen och Fishbein (1980) sägs attityd vara en inställning som uttrycker 
vad individen har för uppfattning om olika saker till exempel ett förhållningssätt 
som kan uttryckas verbalt eller genom kroppsställning, ansiktsuttryck eller 
röstläge (Ajzen & Fishbein, 1980). Individen kan även ha känslor, antagande och 
beteenden som inte stämmer överens med varandra, vilket kan leda till att 
attityden blir förvrängd och vilseledande för andra (Henerson, Morris & Fritz-
Gibbon, 1987). Beroende på vilken attityd individen har, kan det leda till en 
inställning med fördomar, till exempel att sjuksköterskan har ett nedvärderande 
förhållningssätt till patienter med sjukdomen hiv (Ajzen & Fishbein, 1980). Detta 
kan leda till diskriminering av patienten, då endast sjukdomen ses och inte 
individen (Ajzen & Fishbein, 1980). Att studera en persons attityder är svårt, men 
inte omöjligt (Henerson et al., 1987). Olika metoder finns tillgängliga för att 
studera personers attityder, men olika former av enkäter eller intervjuer borde vara 
de vanligaste och mest lättillgängliga metoderna (Forsman, 1998). 

En enkätundersökning om allmänhetens kunskaper, attityder och beteende i frågor 
om hiv/aids gjordes i Sverige under perioden 1987-2007 (Herlitz, 2007). 
Slumpmässigt urval gjordes och 4 000-6 000 individer/år i åldrarna 16-44 år 
tillfrågades. Sammanlagt svarade cirka 20 000 personer under en 20-års period. 
En fråga som ställdes var ”Hur skulle du reagera om du fick veta till exempel att 
en arbetskamrat eller skolkamrat var smittad med hiv?”. År 2007 svarade en 
femtedel att de ”säkert” eller ”troligen” skulle undvika närkontakt. Nästan hälften 
uppgav att de ”troligen inte” skulle undvika närkontakt. Var femte uppgav att de 
”absolut inte” skulle undvika närkontakt, när frågan ställdes.  När samma fråga 
ställdes 1987, då uppgav över hälften av de svarande, att de ”säkert” eller 
”troligen” skulle undvika närkontakt med en hiv-smittad. Resultatet i 
undersökningen visar att allmänheten fått en mer positiv attityd till hiv-smittade 
personer genom åren, men att det än idag finns en osäkerhet till närkontakt med 
en person som är hiv-smittad (Herlitz, 2007). 

Bemötande 
Enligt Socialstyrelsen (2005) ingår det i sjuksköterskans arbete att kunna bemöta, 
informera och undervisa. Sjuksköterskan ska på ett lyhört, respektfullt och 
empatiskt sätt kunna kommunicera med patienter, närstående och personal. För att 
möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling, skall sjuksköterskan ge stöd 
och vägledning till patienter och närstående. Hänsyn tagen till tidpunkt, form och 
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innehåll, ska hon både i grupp och enskilt kunna ge information och undervisning 
till patienter. Vidare kontrollera att informationen som är given, är förstådd från 
patient och närstående. Patienter som inte själva uttrycker informationsbehov 
behöver uppmärksammas (Socialstyrelsen, 2005). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), ska sjukvårdspersonal 
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Lagen tar upp 
lika vård för hela befolkningen och att vården skall ges med respekt för alla 
människors lika värde, och för den enskilda människans värdighet. Lagen är även 
till för att säkerhetsställa att vården är av god kvalité och av en god hygienisk 
standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. 
Lagen bygger på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt att 
främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen (SFS 
1982:763). 

Pickles, King och Belan (2009) har granskat tidigare studier som är gjorda runt 
om i världen (Europa, Nordamerika, Afrika, Östasien & Mellanöstern) och utifrån 
dessa sammanställt ett resultat, hur sjuksköterskestudenters attityder i 
omvårdnadsarbetet mot patienter med hiv är. Resultat har visat att det finns 
negativa attityder från sjuksköterskestudenter över hela världen. Orsakerna till 
rädsla, negativa attityder och ovilja att ta hand om människor med hiv/aids är 
bristen på utbildning. De sjuksköterskestudenter som fått utbildning inom 
området, hade en positivare inställning till att vårda människor med hiv/aids. 
Pickles et al. (2009) studie visade att sjuksköterskestudenter, oavsett kontinent, 
hade okunskap och trodde hiv smittades genom att dela mat, använda samma 
redskap, dela toalett, donera blod samt att myggor kan föra smittan vidare. 
Studenterna som gick tredje året på sjuksköterskeprogrammet visade sig ha mer 
kunskap om hiv än de studenterna som gick första året (Pickles et al., 2009). 

Röndahl et al. (2003) har i en enkätstudie undersökt hur sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenters attityder till hiv-infekterade patienter. Det som framgick i 
undersökningen var att många var rädda för smitta. En stor del av de tillfrågade 
kunde tänka sig avstå från att vårda de patienter som var smittade med hiv om 
tillfälle gavs (36 procent av sjuksköterskor och 26 procent av studenterna). Andra 
faktorer förutom rädsla som uppgavs, var moraliska och sociala aspekter. Röndahl 
et al. (2003) hävdar att bristen på utbildning om hiv är den största grunden till att 
sjuksköterskorna och studenterna inte vill vårda denna patientgrupp. Röndahl et 
al. (2003) menar att dem behöver mer kunskap och vägledning av mer erfarna 
kollegor. Vårdpersonalen som svarade på enkäterna, ville helst avstå från att vårda 
patienter med hiv, om möjlighet fanns. De skulle däremot kunna ge en 
grundläggande vård, men att det finns risk att denna skulle ges utan medkänsla för 
patienten (Röndahl et al., 2003). 

Teoretisk referensram 
Anledningen till att Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori valdes var för att 
hon skriver om relationen mellan sjuksköterska och patient. Travelbee menar att 
det är ofrånkomligt att människan drabbas av kroniska och/eller långvariga 
sjukdomar. Det är sjuksköterskans uppgift att ge stöd till patienten och dennes 
familj samt att hantera lidandet och om möjligt finna mening i det. Travelbee 
tydliggör att all sjukdom inte går att bota men att sjuksköterskan måste ha god 
kunskap om sjukdomen för att kunna ge en god omvårdnad även när hälsa inte är 
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målet. Vidare menar Travelbee att sjuksköterskan måste förstå hur patienten 
upplever exempelvis att drabbas av en sjukdom som inte går att bota. 
Sjuksköterskan ska på ett professionellt sätt använda sig själv för att skapa en 
relation mellan sig och patienten. I Travelbees omvårdnadsteoretiska struktur 
framkommer tydligt hur viktig människosynen är och vilken avgörande betydelse 
den har för omvårdnadens utformning i praktiken (Travelbee, 1971).     

SYFTE 
Syftet med studien var att studera sjuksköterskestudenters attityder till att vårda 
patienter med sjukdomen hiv.  

METOD 
Anledningen till att en semistrukturerad intervju valdes som metod var för att det 
var det mest lämpligt för denna studie (Forsman, 1998). Forsman (1998) beskriver 
fördelarna med att göra en intervjustudie. Fördelarna är bland annat en mer 
detaljerad och djupare insikt i den svarandes attityder och varför individen har en 
viss attityd eller värdering (Forsman, 1998). 

Population 
Intervjuer har genomförts med åtta kvinnliga sjuksköterskestudenter i sista 
terminen på sjuksköterskeprogrammet under vårterminen 2011, på Blekinge 
Tekniska Högskola (BTH). De intervjuade studenterna var mellan 22 och 32 år 
gamla. 

Urval 
Inklusionskriterierna för att få delta i studien var att de studerade på BTH och att 
de gick i termin 6, vårterminen 2011, på sjuksköterskeprogrammet samt skrev sitt 
examensarbete i period 2. Totalt var det 25 studenter som uppfyllde 
inklusionskriterierna. Slumpmässigt urval användes, då det skrevs ut en namnlista 
på de studenter som skrev examensarbetet i period 2, därefter samlades alla 
namnen i en skål och åtta namn drogs. Efter lottdragningen ägt rum, ringdes 
studenterna upp, varav den första inte ville medverka i intervjun. De andra sju 
studenterna tackade ja till att medverka i studien. Eftersom det var en student som 
tackade nej, drogs en ny lott och den slumpmässigt utvalde studenten tackade ja 
till medverkan i studien när den blev uppringd. Det vill säga att det endast krävdes 
nio samtal för att få ihop de åtta studenter som kunde tänka sig att medverka i 
studien.  

Datainsamling 
En semistrukturerad intervju genomfördes. Kvale och Brinkmann (2009) 
beskriver en semistrukturerad intervju som en specifik teknik. Den är varken ett 
öppet samtal eller ett slutet frågeformulär, utan använder sig istället av öppna 
frågor som kan besvara ämnet som intervjun handlar om. Intervjuerna 
genomfördes våren 2011 på BTH mellan vecka 17-19. Intervjuerna ägde rum i ett 
grupprum på sektionen för hälsa.  

Intervjuerna utgick från en stor fråga, se bilaga 4, då synpunkter som kom fram 
var ett direkt resultat av undersökningspersonernas egna uppfattningar (Holme & 
Solvang, 1997). Under alla intervjuer var båda undersökarna närvarande. Den ena 
höll i intervjun och ställde den öppna frågan till intervjupersonen och även 
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följdfrågor i form av ”checkfrågor” (Bilaga 4) eftersom det behövdes. 
Checkfrågorna användes i alla intervjuerna. Den andre kontrollerade att frågor 
som ställts, inte ställdes om på nytt. Han/hon hade även till uppgift att göra 
anteckningar när i intervjun, som intervjupersonen gjorde vissa gester, minspel, 
tystnader och pauser. Intervjuerna planerades till max 30 minuter. Samtalet tog 
mellan 25-30 minuter per student, men den inspelade intervjun tog i genomsnitt 
tio minuter. Intervjuerna spelades in digitalt med hjälp av en diktafon för att sedan 
kunna analyseras.  

Analys 
Burnards (1996) tolkning av innehållsanalys har använts vid analys av det 
insamlade materialet. En innehållsanalys innebär att det görs en djupare 
undersökning av en text för att få fram viktig data. Burnard (1996) menar att en 
innehållsanalys är ett användbart redskap vid kvalitativ forskning samt vid en 
strukturerad intervjustudie för att lättare kunna analysera innehållet. Även 
Krippendorff (2004) menar att en innehållsanalys är en empirisk vetenskaplig 
metod som kan leda till utveckling av upplevelser, vare sig materialet är i form av 
texter, bilder eller röster. 

Burnard (1996) har beskrivit sin analysmetod i fyra steg. Första steget innebär att 
texten läses igenom noggrant flera gånger för att författarna ska skapa sig en 
förståelse för innehållet. Textens bryts ned och bildar meningsbärande enheter. 
Därefter sker en öppen kodning som med endast ett par ord eller korta fraser ska 
kunna redovisa innehållet från de meningsbärande enheterna (Tabell 1). I steg två 
menar Burnard (1996) att orden eller fraserna från den öppna kodningen kan 
ombildas och skapa rubriker (Tabell 2). Rubrikerna kategoriseras och bildar 
fullständiga kategorier med underkategorier i steg tre (Tabell 3). I sista steget, steg 
fyra, menar Burnard (1996) att utifrån de analyserade texterna är det forskarnas 
uppgift att svara på varför det bildats ett tema eller en teori från de kategorier som 
skapats.  

Studien har analyserats med hjälp utav 3 av 4 steg utifrån Burnards 
innehållsanalys. Det bildades inget tema under studien. Tabellerna 1-3 nedan är 
exempel på hur resultatet har kodats. 

Tabell 1. Exempel på hur resultatet kodats enligt Burnard steg 1. 

Meningsenhet Öppenkodning 

”Ja, det är ju lite skräckblandade 
känslor, man vet ju att hiv är en 
allvarlig sjukdom... känner att det är 
skrämmande… Nu är det kanske inte 
så vanligt i Sverige... men den största 
känslan är nog att det är väldigt 
allvarligt känns det som... lite 
skräckslaget” (student 1). 

Allvarlig och skrämmande sjukdom 
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Tabell 2. Exempel på hur resultatet kodats enligt Burnard steg 2. 

Öppen kodning Rubrik 

Allvarlig och skrämmande sjukdom Hiv är skrämmande 

 

Tabell 3. Exempel på hur resultatet kodats enligt Burnard steg 3. 

Rubrik Kategori Underkategori 

Hiv är skrämmande Känslor Rädsla 
Talet och gester 

Etiskt övervägande 
För att kunna genomföra en empirisk studie krävs ett etiskt godkännande (SFS 
2003:460).  Den grundläggande överenskommelsen för forskning är 
Helsingforsdeklarationen, som World Medical Association framställde år 1964 
(Codex, 2011). Detta grundläggande dokumentet används fortfarande som grund 
till etiska riktlinjer. Vid en empirisk studie krävs ett underlag från etikprövningen 
som avser att skydda och respektera den enskilda människan samt ett 
samtyckeskrav och informationskrav (SFS 2003:460).  

Innan studien kunde påbörjas, krävdes en etisk egengranskning via Etikkommittén 
Sydost webbsida (Ericson, 2011). Därefter gjordes en fullständig ansökan som 
skickades till Etikkommittén Sydost för en rådgivande granskning och ett etiskt 
godkännande. Studien godkändes av Etikkommittén Sydost, Dnr EPK 79-2011, se 
bilaga 1. Ett informationsblad utarbetades, se bilaga 2, som publicerades på 
sjuksköterskeprogrammets lärplattform, It´s learning. Efter slumpmässigt urval av 
studenter, skickades ”Information till deltagarna”, se bilaga 3, ut via mail. Under 
intervjuerna använde sig undersökarna av sina intervjufrågor, se bilaga 4.  

Intervjuerna har skett på frivillig basis, spelats in på band och skrivits ut 
ordagrant. Personerna har avidentifierats i arbetet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
All data kommer att avidentifieras och arkiveras på BTH efter avslutad studie 
enligt Arkivlagen (SFS 1990:782).  
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RESULTAT 
Resultatet från analysen har genererat fem kategorier. Vissa av kategorierna 
mynnade ut i underkategorier (tabell 4).  

Tabell 4. Kategorier. 

Kategori Underkategori 

Fördomar till hiv  

Känslor Rädsla 
Talet och gester 

Utbildning ger kunskap Inställning 

Vikten med basala hygienrutiner Försiktighet 
Smittorisk 

Viljan till att vårda Positivt och negativt 
Erfarenhet 

 

Fördomar till hiv 
Alla de intervjuade sjuksköterskestudenterna ansåg att det fanns fördomar om hiv. 
Fördomarna som studenterna trodde fanns mot sjukdomen hiv, handlade om att 
patienterna är eller har varit homosexuella, prostituerade, missbrukare eller har 
haft ett ”lösaktigt leverne”.  

”Det finns alltid fördomar tror jag mot patienter… hiv känns kanske 
lite smutsigare.” (student 2)  

En av sjuksköterskestudenterna ansåg det var synd att det fanns fördomar till 
patienter och menade på att det kan finnas många bakomliggande faktorer till att 
en människa smittas med hiv. Det var två av åtta studenter som antog att det fanns 
fördomar främst var bland de äldre sjuksköterskorna och det är fördomar som 
ligger från en lång tid tillbaka. Bland de intervjuade fanns det två studenter som 
menade att det finns sjukvårdspersonal som har fördomar men som av någon 
anledning inte uttrycker det. 

”Jag tror kanske att äldre som har jobbat lite längre att de 
förknippar det väldigt mycket med missbruk.” (student 7)  

En professionell sjuksköterska ska inte låta attityderna och fördomarna spegla 
vårdandet, menade två av de åtta studenterna. Det var fyra av studenterna som 
ansåg att en fördom kan spegla sig en persons attityd och att det kan leda vidare 
till att inställningen överförs till patienten under vårdandet. Alla de intervjuade 
studenterna menade på att fördomar kan byggas upp utifrån personers okunskap, 
attityder och brist på erfarenhet.  

”Är man negativt inställd och inte vet vad det är så kanske det kan 
bli sämre vård” (student 4)  
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Känslor  

Rädsla 
De intervjuade sjuksköterskestudenterna hade olika känslor kring hiv. Exempel: 
skräckblandade känslor, känslor som klingar negativt, att sjukdomen har blivit 
vanligare i samhället, rädsla för att bli smittad, skrämmande att sjukdomen 
utbreder sig och att det är en främmande sjukdom. Den ”vanligaste” känslan som 
alla sjuksköterskestudenterna talade om, var rädslan. Rädslan till att själva bli 
smittade med hiv eftersom det är en kronisk sjukdom och rädslan till att vårda 
patienter med sjukdomen. Enligt studenterna kan rädslan leda till att patienten inte 
får samma vård.  

”… Många är rädda för att kanske bli smittade” (student 3)  

Talet och gester 
I samband med intervjuerna observerades även deltagarna. Det som framgick var 
att de var väldigt neutrala i sitt tal. De höjde sällan på rösten utan höll ungefär 
samma tonläge under hela intervjun förutom när det var något de verkligen ville 
poängtera, då höjde de på röstläget. Även en kort stund av tystnad kunde 
förekomma när en fråga ställts. Ett exempel på när de höjde röstläget var när de 
fick frågan: ”Tror du rädsla för att själv bli smittad av hiv kan påverka 
vårdandet?” 

Även de intervjuade sjuksköterskestudenternas kroppsspråk och ansiktsuttryck 
observerades i studien. Exempel på gester som observerades var: att de blundade, 
skrattade, log, såg allvarliga ut, gestikulerare med handen/händerna, såg 
eftertänksam ut, kliade sig på armen, tog sig i håret, pillade på fingrarna och 
himlade med ögonen. Gesterna förtydligade studenternas utsagor när de pratade. 

Utbildning ger kunskap 

Inställning  
Resultatet visade på att sjuksköterskestudenterna ansåg att attityder, kunskap och 
vårdandet hörde ihop. Alla de intervjuade studenterna ansåg att en god kunskap 
om sjukdomen hiv kan leda till att en attityd blir annorlunda. Genom mer kunskap 
skulle det kunna ges en bättre vård till patienterna som är utsatta för sjukdomen. 
Studenterna uttryckte att sämre kunskap eventuellt kan leda till sämre vård. 

”Jag tror nog att det är okunskap, väldigt mycket okunskap. För det 
kanske inte alltid är så att sjuksköterskor är insatta i just vad som 
gäller HIV och smitta, alltså i allmänsjuksköterskans kunskap”. 
(student 1)  

En av sjuksköterskestudenterna ansåg att utbildningen hade ändrat hennes 
uppfattning kring hiv. De andra sju studenterna hade samma inställning som innan 
utbildningen. De som hade samma inställning som innan, menade att de inte hade 
fått någon lärdom om hiv under utbildningen, men att synsättet till att vårda 
patienterna hade ändrats. Alla de intervjuade studenterna nämnde att de skulle 
vilja ha mer utbildning om sjukdomen eftersom det ger kunskap. Alla studenterna 
skulle vilja ha mer kunskap om hiv, men en av dem skulle vilja ha mer kunskap 
om hiv eftersom sjukdomen ökar i samhället. En annan av 
sjuksköterskestudenterna menade att efter utbildningen finns möjligheten till att 
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jobba utomlands och där är det kanske större chans att träffa på sjukdomen. 
Därför ansåg studenten att det var viktigt att få mer kunskap om sjukdomen.  

”Man får ju en annan syn, man får ett annat tänkesätt under 
utbildningen… Det är ju inte så stort i Sverige men å andra sidan 
det är rätt lätt att resa i dagens samhälle och det är inte omöjligt att 
man kommer att jobba i något annat land. Där kan det ju vara 
mycket av det.” (student 8) 

Det var tre av åtta sjuksköterskestudenter som ansåg att det är bra när media 
rapporterar om sjukdomen, då både allmänheten och sjuksköterskestudenter kan 
få mer information och kunskap som eventuellt kan leda till en ändrad attityd.  

Vikten med basala hygienrutiner  

Försiktighet 
Alla åtta sjuksköterskestudenterna menade att det är viktigt att vara extra försiktig 
samt noggrann med att använda de basala hygienrutinerna när de vårdar en patient 
med hiv. Vidare ansåg tre av studenterna att det är viktigt att vara förberedd med 
att ta med kanylburken in på rummet för att minska risken för sig själv och för 
andra att bli smittade. En av sjuksköterskestudenterna var lite fundersam på om 
hon skulle undvika någon typ av omvårdnad till hiv-patienter men svarade sedan 
att hon inte skulle avböja. Däremot pratade fyra av de åtta studenterna att det kan 
finnas sjuksköterskor som inte vill utföra vissa undersökningar på patienter med 
hiv. 

”... Det är klart att man skulle vara extra försiktig med handskar 
och ta med sig kanylburken in på rummet. Märka med blodsmitta 
och så där. Det är klart man blir extra försiktig. Man kanske 
undviker att ta prover och så där. Eller komma i kontakt med 
kroppsvätskor. (student 2) 

Alla ansåg också att vårdandet av patienten kunde bli lidande då sjuksköterskor 
kanske lägger mer energi på att vara extra försiktiga än att samtala med patienten. 

”Det är ju säkert många sjuksköterskor som tänker på detta och blir 
extra försiktiga och då glömmer man bort individen då man är så 
fokuserad på att inte få blod på sig… Man tänker noga hur man 
utför grejer och var man lägger saker och så. Man kanske fokuserar 
mer på det och inte fokuserar på patienten.” (student 6) 

Smittorisk 
Alla sjuksköterskestudenter kände till att hiv är en kronisk sjukdom och den som 
smittas får leva med sjukdomen resten av livet. Bland de intervjuade fanns det 
fyra studenter som menade att det kan finnas sjuksköterskor som av okunskap inte 
vet hur smittan förs vidare. De menade att vissa kanske tror att sjukdomen smittas 
bara genom att titta eller röra patienten. Alla sjuksköterskestudenterna berättade 
även att dem vet hur smittsamheten fungerar, att det inte påverkas via 
kroppskontakt utan att det är via kroppsvätskor som sjukdomen smittar. 

Sjuksköterskestudenterna förklarade att hiv är en smittsam sjukdom, men att det 
är en liten risk att själv bli smittad i vårdarbetet. De berättade även att de var 
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medvetna om att hiv faktiskt kan överföras redan vid det första mötet med en 
patient som har hiv. 

”Man har fått reda på att det inte smittar genom att man tar en 
person i handen utan det är det här med kroppsvätskor och sådant… 
Även om risken kanske inte är så hög att bli smittad när det gäller 
provtagning och så, det finns ju ändå, man ska vara väldigt 
restriktiv i det man utför” (student 1) 

Viljan till att vårda 

Positivt och negativt 
Av de intervjuade sjuksköterskestudenterna var det endast en av åtta som uppgav 
att de hade träffat på en patient med hiv. Däremot hade alla åtta en positiv attityd 
till att vilja vårda denna patientgrupp. De ansåg att det var lika viktigt att ge god 
vård till en patient med hiv, som att ge god vård till en annan patient med en 
annan sorts sjukdom. Ingen av de studerande skulle tänka sig att avstå vårdandet 
kring en patient med hiv om de fick valmöjligheten. Däremot trodde några av 
sjuksköterskestudenterna att det kan finnas sjuksköterskor som kanske skulle 
avstå från att vårda denna patientgrupp. 

”Man ska ju behandla alla lika… Jag skulle vårda de som alla 
andra. Alla har ju olika sjukdomar och har rätt att få bra vård.” 
(student 6) 

Erfarenhet 
Ett par av studenterna hade sett det som en erfarenhet att ha arbetat med en hiv 
patient. De sa även att de hellre skulle välja att vårda patienter med hiv än att 
avstå från vårdandet. Att de skulle behandla patienten som vilken patient som 
helst och att det kan finnas omständigheter som gör att de någon gång måste vårda 
en patient med hiv. De säger samtidigt att det kan finnas de som absolut inte vill 
vårda denna patientgrupp.  

”Jag tror ändå att alla kanske inte skulle vilja vårda personen… Jag 
känner att det är en erfarenhet. Man får prata med någon. Jag hade 
gärna valt det i stället tror jag.” (student 8) 

DISKUSSION  

Metoddiskussion  
En semistrukturerad intervju var det mest lämpliga för denna studie (Forsman, 
1998). Studiens syfte var att studera sjuksköterskestudenters attityder till att vårda 
patienter med sjukdomen hiv. Utifrån syftet gjordes intervjufrågor, som hade till 
uppgift att försöka ”fånga in” studenternas attityder. Studenterna hade sina egna 
tankar och funderingar i sina svar och inga förbestämda svarsalternativ att gå efter 
samt att undersökarna ville göra en egen studie och få fram ny fakta till attityder 
om hiv. En litteraturstudie hade kunnat genomföras, men då hade studien byggt på 
tidigare forskning och vi hade inte kunnat fånga vad sjuksköterskestudenter idag 
ansåg. 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att antalet intervjuer i en studie kan variera 
och att det är en balansgång om hur många intervjuer som skall genomföras, då 
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det inte finns något rätt eller fel om hur många intervjuer som används, bara det 
går att få fram ett resultat som avspeglar studien (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Antalet intervjuer blev slutligen åtta och anledningen var för att göra en 
avgränsning, eftersom det fanns en begränsad tid till förfogande. Intervjuerna 
ansågs hålla god kvalité, då det väsentligaste var innehållet och inte antalet 
intervjuer. För att studien skulle kunna genomföras, gjordes intervjuerna samt 
transkriberingen av materialet under våren/sommaren 2011. De åtta veckor som 
fanns till förfogande på hösten, under termin 6, hade inte räckt till för att 
genomföra en intervjustudie. 

Intervjupersonerna hade i förväg informerats om att intervjuerna skulle spelas in 
digitalt med hjälp av en diktafon (Holme & Solvang, 1997), för att sedan kunna 
analyseras. Ingen av deltagarna uttryckte att de tyckte det kändes obehagligt att bli 
inspelad. Intervjuerna genomfördes utifrån en stor fråga, där synpunkter som kom 
fram var ett direkt resultat av undersökningspersonernas egna uppfattningar 
(Holme & Solvang, 1997). Enligt Ejvegård (2003) är det viktigt att frågorna ställs 
i samma ordning och så ordagrant lika i alla intervjuerna. Detta förbättrade 
möjligheterna att jämföra svaren som framkom i de olika intervjuerna. 

Intervjuerna planerades att ta max 30 minuter per intervjutillfälle, men tiden blev 
cirka tio minuter per intervju. Det var kanske en kort tid för att kunna studera 
attityder, men det ansågs att de tio minuter som intervjuerna varade, var 
tillräckligt för att studenterna skulle kunna svara på de frågor som gavs. Så här i 
efterhand hade det kanske blivit ett ännu bättre resultat om intervjuerna hade tagit 
lite längre tid, då det kanske hade varit lättare att få fram studenternas attityder till 
ämnet. En anledning till att intervjuerna blev korta kan vara för att intervjuarna 
var oerfarna på att leda intervjuer. Med större erfarenhet hade kanske intervjuerna 
blivit bättre. För att kunna genomföra en bra intervju anser Kvale och Brinkmann 
(2009) att det krävs träning. Att göra en pilotstudie hade kanske varit det bästa för 
att kontrollera att huvudfrågan och checkfrågorna höll kvalité eller inte, men på 
grund av brist på tid, så fanns det ingen möjlighet att genomföra detta. Det är bra 
med pilotstudier rent generellt sätt, men det är inte säkert att några pilotintervjuer 
hade avslöjat bristerna i denna studie. Däremot kan hela studien ses som en 
pilotstudie och ligga till grund för framtida undersökningar om 
sjuksköterskestudenters attityder till att vårda patienter med hiv.   

Det gjordes ett slumpmässigt urval när deltagarna till studien valdes ut. Följden 
blev att ålder, kön och personliga attityder slumpade sig i urvalet, vilket kan både 
vara till för- och nackdel.  När slumpmässigt urval används kan det finnas 
skillnader i både värderingar och erfarenheter, men även likheter hos de 
intervjuade sjuksköterskestudenterna. Om ett ”eget” val av urval hade använts så 
hade kanske resultatet varit annorlunda. Om urvalet i studien enbart skulle bestå 
av män eller medelålders kvinnor i 40-50 år så hade resultatet kunnat se 
annorlunda ut, men det hade inte speglat en sjuksköterskeutbildning. Ålder och 
kön hade inte någon betydelse för studiens syfte. Däremot hade kanske resultatet i 
studien sett annorlunda ut om dessa inklusionskriterier hade valts att användas.     

Att välja sjuksköterskestuderande i sista terminen var av fördel på flera sätt. Dels 
var detta personer som snart skulle arbeta på egen hand som sjuksköterskor och 
dels så hade de studerande förhoppningsvis ännu inte helt färgats av vårdens 
vardagsvillkor. En annan fördel var att de skrev sin c-uppsats i period 2 och redan 
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gjort sin sista VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och hade lättare att ställa upp 
på en intervju. Genom en ökad kunskap om blivande sjuksköterskors attityder till 
att vårda individer med hiv, kan eventuella fördomar grundade i okunskap 
motverkas genom olika former av information och utbildningsinsatser. Studenter i 
termin 1-4 har inte kommit tillräckligt långt i sin utbildning och har därför inte 
samma kunskap som studenterna i termin 6. Eftersom undersökarna själva gick i 
termin 5 när studien genomfördes, så var det olämpligt att använda sig av 
studenterna i termin 5 på grund av att de kände till undersökarna. Detta skulle ha 
kunnat medföra att svaren i intervjuerna inte blev ärliga, utan studenterna kanske 
skulle ge de svar som de trodde undersökarna var ute efter (Forsman, 1998). Att 
intervjua personer från en annan skola än BTH hade kanske varit lämpigare, 
eftersom intervjupersonerna som valdes, kanske visste vilka undersökarna till 
studien var och detta kan ha påverkat deras svar. Att använda studenter från BTH 
var tidsbesparande för undersökarna och är ett ”convenience sample” (Polit & 
Beck, 2008). 

Forsman (1998) beskriver fördelarna och nackdelarna med att göra en 
intervjustudie. Fördelarna är bland annat en mer detaljerad och djupare insikt i 
den svarandes attityder och varför individen har en viss attityd eller värdering. En 
nackdel som Forsman (1998) beskriver är att det är svårt att ta reda på hur 
personen som intervjuas skulle handla i en hypotetisk situation. De kanske kan 
svara på hur de tror att de skulle handla i mötet med en patient med hiv just nu, 
men risken är att de istället svarar på frågan, hur de borde agera och inte hur de 
egentligen skulle agera i ett riktigt möte. Forsman (1998) beskriver att intervjuer 
ofta används för att ta reda på hur människor skulle handla i en tänkt situation, 
men att det är en osäker metod för att ta reda på hur personen egentligen skulle 
agera i en verklig situation. Andra nackdelar kan vara att undersökaren inte hinner 
intervjua tillräckligt många till sin studie och att den intervjuade personen inte 
vågar svara ärligt, utan ger de svar som undersökaren är ute efter (Forsman, 
1998). Eftersom intervjuerna utgick från en stor öppen fråga där intervjupersonen 
fick berätta hur den förhåller sig till sjukdomen hiv, hoppades vi kunna kringgå 
problemet med att personen ger de svar som de tror att undersökarna är ute efter.   

Holme och Solvang (1997) anser att det är viktigt hur miljön är vid en intervju. 
Därför fanns det flera skäl till att intervjuerna genomfördes på BTH, i ett 
grupprum. Ett skäl var att det skulle vara så smidigt som möjligt för studenterna, 
eftersom de skrev sina egna uppsatser och var mycket på skolan. Ett annat skäl till 
att hålla intervjuerna på BTH var att studenterna inte behövde åka iväg från 
skolan. Detta hade gjort att studenterna förlorat mer tid till sin egen uppsats och 
kanske inte ställt upp i studien. Ett tredje skäl till att intervjuerna genomfördes på 
BTH var att studenterna kände till miljön. Detta kunde eventuellt göra att 
studenterna kände sig mer avslappnade under intervjun. Grupprummet låg avskilt 
i en lång korridor där det var tyst och lugnt omkring då inga andra störde. Tid och 
plats spelar roll enligt Holme och Solvang (1997). Innan intervjuerna startade, 
samtalade undersökarna med studenterna i cirka fem minuter för att ”bryta isen”, 
då det eventuellt kunde leda till att intervjupersonerna blev mindre nervösa samt 
mer avslappnade under intervjun (Polit & Hungler, 1999). Efter intervjuerna 
fortsatte ”samtalet” i cirka 10-15 minuter där studenterna och undersökarna 
pratade om intervjun samt reflekterade allmänt över utbildningen. Detta gjordes 
för att få ett bra avslut och en positiv upplevelse av intervjun. Samtalet inklusive 
intervjuerna varade i cirka 25-30 minuter per student. 



13 
 

Resultatet har analyserats utifrån Burnard (1996) innehållsanalys. Burnard valdes 
eftersom innehållsanalysen framför allt riktas mot intervjustudie och passade 
studiens upplägg. Analysen utgick ifrån de tre första stegen i Burnards 
fyrastegsmodell. Det fjärde steget genomfördes inte på grund av att det inte 
bildades något tema. Resultatet analyserades på var sitt håll, därefter jämfördes 
och diskuterades de olika resultaten och sammanställdes till ett slutgiltigt resultat, 
där det väsentligaste innehållet plockades ut. Det skilde inte mycket mellan de 
olika uppläggen på resultatet och blev därför ganska lätt att sammanställa. Genom 
att skriva ex. ”student 1, student 2” förtydligar detta att det är olika studenters citat 
och inte taget från samma person vilket kan. Det kan eventuellt vara av betydelse i 
resultatdiskussionen om det är förtydligat, då det kan härledas att det är olika 
studenter som har en särskild åsikt. 

Det är bara undersökarna som haft tillgång till materialet som bearbetats till 
studien samt vet vilka intervjupersonerna är. Klasslistan, diktafonen samt den 
transkriberade texten har förvarats inlåst i en låda hos en av undersökarna och 
arkiveras på BTH enligt Arkivlagen (SFS 1990:782). Intervjupersonernas namn 
har inte använts i studien och tack vare detta kan studenternas anonymitet bevaras.       

Resultatdiskussion 
En attityd har definierats som en inställning som i sin tur kan leda till fördomar 
(Ajzen & Fishbein, 1980). Resultatet visade att studenterna tror att det finns 
fördomar till patienter med hiv i vården. De uppgav att fördomar som de tror finns 
är att det är på grund av patienterna tidigare leverne som gjort att de fått 
sjukdomen, exempelvis att de varit eller är missbrukare, prostituerade och 
homosexuella. Sjuksköterskestudenterna antar att det är ”de äldre 
sjuksköterskorna” som har mer fördomar till patienter med hiv. Orsaken kan vara 
att ”de äldre sjuksköterskorna” var med när epidemin startade och detta ligger till 
grund vid vårdandet av patienter med hiv. Ajzen och Fishbein (1980) anser att en 
fördom kan vara nedvärderande och kan leda till diskriminering då endast 
sjukdomen ses och inte patienten. De intervjuade studenterna tyckte att en 
professionell sjuksköterskas attityder och fördomar inte ska spegla av sig på 
patienten i vårdandet. Även Travelbee (1971) anser att sjuksköterskan ska förhålla 
sig professionellt till patienten och bygga upp en relation då människosynen är 
avgörande för omvårdnaden.  

En rädsla är en känsla som kan leda till en viss attityd, som sedan kan avspegla sig 
i vårdandet (Henerson et al., 1987). Alla intervjuade sjuksköterskestudenterna 
uttryckte att den vanligaste orsaken till rädsla är att själv bli smittad med hiv. Dels 
för att det är en kronisk sjukdom och dels för att den senare kan leda till döden. 
Däremot uppgav ingen av de intervjuade studenterna att de var rädda för att vårda 
en patient med hiv. En orsak till att sjuksköterskestudenterna har en rädsla kan 
vara att hiv fortfarande är främmande i vårt samhälle samtidigt som en rädsla kan 
vara att sjukdomen ökar. En rädsla till sjukdomen hiv hos en blivande 
sjuksköterska kan leda till att vården inte blir densamma till en patient med hiv 
som till en patient som inte har en smittosam sjukdom. Detta styrks avTravelbee 
(1971) som anser att det är viktigt att sjuksköterskan sätter sig in i hur patienten 
upplever sin kroniska sjukdom. Enligt Hälso- sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska 
lika vård ges till alla samt säkerställa att vården är av god kvalité. Blir kvalitén i 
vården god om den blivande sjuksköterskan har en rädsla till ett 
sjukdomstillstånd? Lohrmann, Välimäki, Suominen, Muinonen, Dassen och Peate 
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(2000) skriver i sin studie att 52 procent av sjuksköterskestudenterna inte hade 
någon rädsla till att ha kontakt med en patient med hiv/aids, men att 46 procent av 
studenterna tyckte att vårdandet skall utföras på frivillig basis. I Herlitz (2007) 
studie visade resultatet på att det än idag finns en osäkerhet till närkontakt med en 
person som är smittad med hiv, men att allmänheten fått en mer positiv attityd till 
hiv än för 20 år sen. Detta stämmer väl överens med de intervjuade studenterna i 
denna studie. 

Eftersom de intervjuade sjuksköterskestudenterna var väldigt neutrala i sin ton 
genom hela intervjun, så var det svårare än beräknat att studera deras röster som 
skulle kunnat förtydliga deras attityder. En av frågorna som ställdes till 
intervjupersonerna var: ”Tror du att rädsla för att själv bli smittad av hiv kan 
påverka vårdandet” ledde till att i stort sett alla studenterna höjde och stärkte 
röstläget och lät säkra på sitt svar. När man höjer på rösten tolkar Swanson (1986) 
det som ett förtydligande till att stärka en åsikt. Det var en svår observation att 
mäta sjuksköterskestudenternas röstläge, då deras ”neutrala” ton kan tolkas som 
ett positivt svar fastän det faktiskt kan vara tvärt om, att röstläget utspelas i en viss 
form för att det ska verka bättre och för att dem kanske tror det är det 
undersökarna vill höra.  

I attityderna ingick även att studera gester i form av kroppsställning och 
ansiktsuttryck. Även här visade sig det vara en svår punkt att observera och tolka. 
Gester som studenterna gjorde var bland annat: blundade, skrattade, log, såg 
allvarlig ut, gestikulerade med handen/händerna i luften, var eftertänksam, kliade 
sig på armen, tog sig i håret, pillade på fingrarna och himlade med ögonen. En 
bättre erfarenhet i intervjuteknik skulle kanske leda till att tonläge och gester blev 
lättare att studera eller att det kanske skulle behövas fler intervjuer för att kunna 
fånga in studenternas attityder. Att vara nervös inför intervjun och sitta ensam i ett 
rum med två okända intervjuare kan ha spelat roll om vilken kroppsställning som 
intogs eller vilket ansiktsuttryck som gavs. Studentens kunskap till ämnet hiv kan 
också ha spelat roll. När studenterna kliade sig på armen, såg 
allvarlig/eftertänksam ut eller när de pratade på utan något egentligt sammanhang 
i det som sades så tolkades det som en osäkerhet till ämnet. Även när de 
intervjuade exempelvis hade svårt att uttrycka sig i ord, började de gestikulera 
med händerna och skrattade till när något de sa blev fel.  

De intervjuade sjuksköterskestudenterna ansåg att attityder, kunskap samt 
vårdande hörde ihop. De ansåg att patienter som är smittade med sjukdomen hiv 
skulle kunna få en bättre vård om det fanns en bättre kunskap om sjukdomen hos 
sjuksköterskor. En god kunskap kan leda till en förändrad attityd. Alla studenterna 
eftersökte mer utbildning om ämnet hiv trots att de uppvisade en god kunskap. Av 
de intervjuade studenterna var det sju av åtta som ansåg att utbildningen inte hade 
bidragit med ny kunskap. Detta har gjort att studenterna ansåg att deras inställning 
till sjukdomen hiv var oförändrad under sin utbildning, däremot hade deras syn på 
vårdandet ändrats. Detta styrks av Travelbee (1971) som menar att sjuksköterskan 
måste ha en god kunskap för att kunna ge en god omvårdnad även när det inte går 
att bota en sjukdom. Hon menar att det är sjuksköterskans uppgift att sätta sig in i 
hur en patient upplever sin obotliga sjukdom (Travelbee, 1971). I sjuksköterskans 
arbete ingår det att kunna bemöta, informera samt undervisa till patienten, 
närstående och personal (Socialstyrelsen, 2005). För att sjuksköterskan ska kunna 
genomföra dessa arbetsuppgifter krävs det utbildning och kunskap. 
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Sjuksköterskestudenterna tyckte inte att de fått tillräcklig utbildning om 
sjukdomen hiv. Det framkommer i Pickles et al. (2009) studie att de studenter som 
fått utbildning inom området (hiv) medförde att de fick en positivare inställning 
om att vårda patienter med hiv/aids. De anser även att missuppfattningar som 
berör sjukdomen och dess behandlingar kan undvikas om sjuksköterskan har en 
god kunskap. Även Röndahl et al. (2003) menar att bristen på utbildning om hiv 
är den största orsaken till att sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna inte 
vill vårda denna patientgrupp (Röndahl et al., 2003). Kunskapsnivån var högre 
hos sjuksköterskestudenter som hade vårdat hiv/aids patienter än de som inte hade 
gjort det (Lohrmann et al., 2000). Lohrmann et al. (2000) menar i sin studie att ett 
ännu bättre resultat till attityder, viljan att vårda samt ge behandlingar till patienter 
med hiv/aids, skulle kunna uppnås genom en högre kunskapsnivå om sjukdomen. 
De anser att det behövs läggas mer fokus på ämnet i utbildningen (Lohrmann et 
al., 2000). Detta framkom även från sjuksköterskestudenterna i den här studien. 

Alla de intervjuade sjuksköterskestudenterna ansåg att det var extra viktigt att 
följa de basala hygienrutinerna i omvårdnadsarbetet till en person med hiv. När 
studenterna skall vårda en patient med hiv anser dem att det är viktigt att vara 
förberedd. De tyckte att det var viktigt att märka provrör och kanylburkar med 
”blodsmitta”. På detta sätt kan annan personal uppmärksammas och hantera 
smittat blod med försiktighet. Detta kan minska smittorisken inom sjukvården. En 
student var fundersam till att vårda en patient med hiv. Hon menade på att om inte 
all skyddsutrustning som ingår i de basala hygienrutinerna fanns till hands, så 
skulle hon inte vårda patienten på grund av den egna risken för att själv bli 
smittad. Därför är det vikigt att det finns klara riktlinjer och rutiner hur de basala 
hygienrutinerna ska användas, både på olika sorters vårdinrättningar samt på 
sjuksköterskeutbildningarna. Den blivande sjuksköterskan kan genom basala 
hygienrutiner förhindra att olika typer av smitta förs vidare. Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver att sjukvårdspersonal medicinskt ska 
förebygga och behandla sjukdomar samt säkerställa att vården är av god hygienisk 
standard. I Mahat och Ellers (2009) tvärsnittsstudie med sjuksköterskestudenter 
från Nepal, svarade 76 procent i årskurs 1 respektive 85 procent i årskurs 3 att 
handskar skall användas i alla moment vid omvårdnad till en patient med hiv. 
Däremot ansåg alla de intervjuade studenterna att vården kan bli lidande om 
sjuksköterskan lägger mer energi på sin egen ”försiktighet” än att samtala med 
patienten. Det är av vikt att ”skydda sig själv”, men samtidigt ska inte patienten 
glömmas bort utan behandlas med respekt. 

Trots att de intervjuade sjuksköterskestudenterna efterlyste mer kunskap så 
uppvisade de en god kännedom om hur hiv smittar. De förmodade att det 
förekommer okunskap inom vården där det kan finnas personal som tror att 
sjukdomen förs vidare genom att röra patienten. Studenterna i intervjustudien 
visste att hiv förs vidare genom kroppsvätskor och inte via kroppskontakt. Även 
studien i Nepal visar att 86 procent av studenterna i årskurs 3 hade goda 
kunskaper att allt blod och kroppsvätskor ska behandlas som om det vore smittat. 
Däremot hade de studenter som gick i årskurs 1, en sämre kunskap då bara 42 
procent ansåg att allt blod och kroppsvätskor ska behandlas som smittad (Mahat & 
Eller, 2009). Detta visar på att kunskapen ökar under utbildningens gång. De 
intervjuade sjuksköterskestudenterna visste att hiv kan överföras vid en första 
kontakt med en patient med hiv, men att sannolikheten till att själv bli smittad är 
låg. Det finns tidigare studier som visar på okunskap till hur hiv smittar. I Pickles 
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et al. (2009) studie som berör sjuksköterskestudenter runt om i världen framkom 
det att det fanns en viss okunskap om hur sjukdomen förs vidare. Genom att dela 
mat, toalett eller använda samma redskap antog några av studenterna i Pickles et 
al. (2009) studie att de själva kunde bli smittade med hiv. Det förekom även 
okunskap om smittorisk i studien från Nepal (Mahat & Eller, 2009), där det visade 
sig att 78 procent av studenterna i årskurs 3 ansåg att sprutor inte behövde slängas 
på en gång efter användning.  

De intervjuade sjuksköterskestudenter hade en positiv attityd till att vilja vårda 
patienter med hiv. Ingen av dem ville avstå från vårdandet om rätt förutsättningar 
fanns. Detta överensstämmer inte med Röndahl et al. (2003) studie där 36 procent 
av sjuksköterskorna samt 26 procent av sjuksköterskestudenterna kunde tänka sig 
att avstå vårdandet till patienter med hiv. De menade på att de skulle kunna ge en 
grundläggande vård, men att det fanns risk att den skulle ges utan medkänsla för 
patienten. Däremot i Lohrmann et al. (2000) studie svarade 92 procent av 
sjuksköterskestudenterna att de inte skulle avstå från vårdandet till patienter med 
hiv vilket stämmer väl överens med studien som gjorts med studenter från BTH. 
Några av de intervjuade sjuksköterskestudenterna hade hellre valt att vårda 
patienter med hiv eftersom det skulle kunna ses som en erfarenhet. De pratade om 
att det var viktigt att ge lika vård till alla patienter oavsett sjukdom. Detta är i 
enlighet med Hälso- sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som säger att alla har rätt till 
lika vård och att vården skall ges med respekt för alla människors lika värde samt 
för den enskilda människans värdighet. Vilket stämmer överens med Travelbee 
(1971) som menar att sjuksköterskan ska på ett professionellt sätt använda sig 
själv för att skapa en relation mellan sig och patienten. Under intervjuerna pratade 
studenterna om att det kanske kan förekomma sjuksköterskor som inte vill vårda 
denna patientgrupp. Det är möjligt att även de intervjuade studenterna i en verklig 
situation skulle avstå ifrån att vårda patienter med hiv. Det var bara en av 
sjuksköterskestudenterna som hade träffat på patienter med hiv och kunde berätta 
hur hon agerade i den situationen.  

De intervjuade sjuksköterskestudenternas syn på vårdandet överensstämmer inte 
med studenterna i studien av Mahat och Eller (2009) från Nepal, där det framkom 
att 38 procent av studenterna tyckte att de som smittats med hiv förtjänade sitt öde 
och sex procent tyckte att det var bättre att personer med hiv tog sina liv. Ajzen 
och Fishbein (1980) anser att en viss attityd, kan leda till fördomar, då till 
exempel sjuksköterskan kan ha ett nedvärderande förhållningssätt till patienten. I 
Travelbees (1971) omvårdnadsteoretiska struktur framkommer tydligt hur viktig 
människosynen är och vilken avgörande betydelse den har för omvårdnadens 
utformning i praktiken vilket även de intervjuade sjuksköterskestudenterna tyckte. 
Detta kan tolkas att det fanns en stark ovilja till att vårda denna patientgrupp hos 
sjuksköterskestudenterna i Nepal.   

SLUTSATS 
Det har visats under studiens gång att sjuksköterskestudenter runt om i världen har 
liknande men även olika synsätt till att vårda patienter med hiv. De intervjuade 
studenterna i studien ansågs ha en god kunskap till sjukdomen och att de var 
positivt inställda till att vilja vårda patienter med hiv. En svår del med studien var 
att det bara var en student som faktiskt hade träffat på en patient med hiv och 
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därför är det svårt att veta hur de andra studenterna skulle förhålla sig till denna 
patientgrupp i verkligheten.  

Trots att sjuksköterskestudenterna uppvisade en god kunskap om hiv, eftersökte 
de mer utbildning om ämnet. Studien har visat att de studenter som inte fått ny 
kunskap har haft samma inställning till hiv under hela utbildningen, men att synen 
på att vårda patienter har ändrats. De ansåg vidare att vården kan bli lidande om 
inte god kunskap om hiv finns, då det kan finnas en risk att sjuksköterskan 
fokuserar mer på den egna ”försiktigheten” än på patienten.   

Studiens syfte var att studera sjuksköterskestudenters attityder till att vårda 
patienter med hiv.  Resultatet i studien visar att det behövs mer kunskap om hiv då 
ansvaret ligger både på studenterna själva, men även på utbildningarna eftersom 
det sker en ökning av sjukdomen i samhället. En god kunskap genom utbildning 
kan leda till en bättre attityd, vilket även tidigare forskning anser. Men även med 
en god kunskap så kan ens attityd förbli oförförändrad.  

Att studera attityder har visats vara svårt, men att det går att genomföra. 
Undersökarna till studien har fått göra egna tolkningar utifrån studenternas tal, 
gester och kroppsspråk vilket kan ha påverkat resultatet. Eftersom denna studie 
kan ses som en pilotstudie skulle den kunna ligga till grund för en större studie i 
framtiden där antalet sjuksköterskestudenter i termin 6 utvidgas och även fler 
sjuksköterskeutbildningar involveras. 

Genom en ökad kunskap om blivande sjuksköterskors attityder till att vårda 
individer med hiv, kan eventuella fördomar grundade i okunskap motverkas 
genom olika former av information och utbildningsinsatser. 
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BILAGA 1- Etikkommitténs godkännande 

 

Sara Klotz      Mikael Boström  
Hantverkaregatan 19     Västra Köpmansgatan 8  
371 35 Karlskrona     371 34 Karlskrona  
sakl09@student.bth.se     mibo09@student.bth.se  
 

Projektet Dnr EPK 79-2011: Sjuksköterskestudenters attityder till att vårda individer 
med sjukdomen hiv  

Rådgivande yttrande  
Etikkommittén ser inga etiska hinder för genomförande av studien så som den presenteras i 
den väl skrivna ansökan. Några smärre kommentarer och råd att beakta i det fortsatta arbetet 
lämnas nedan.  
 
Kommentarer och råd  
Informationsbrevet  
Inled information till deltagarna med en rubrik som gör att brevet tydligare riktas till läsaren 
– förslag: Till dig som studerar på sjuksköterskeprogrammet – förfrågan om medverkan i en 
undersökning. Under det kan Ni ha er nuvarande rubrik som anger ämnet.  
Ta bort ”Tack på förhand” – tackar gör Ni när deltagare tackat ja och har deltagit vid intervju.  
 

Övriga kommentarer  
Ni behöver aldrig registrera namn på de intervjuade på bandinspelningarna. På så vis behöver 
de inte avidentifieras i ett senare skede.  
Ni anger att det kan räcka med 10 minuter intervju – låter lite tveksamt att fånga in attityder 
på så kort tid och med så få deltagare, någon tillfrågad kanske tackar nej av det skälet. Detta 
är i första hand en metodfråga att diskutera med handledare.  
 

Lyckat till med det fortsatta arbetet  
 
Karlskrona 2011-04-04  
 

Göran Holst  

Ordförande 

mailto:sakl09@student.bth.se
mailto:mibo09@student.bth.se
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BILAGA 2- Allmäninformation 

 

 

 

 

 

Till dig som studerar på sjuksköterskeprogrammet – förfrågan om medverkan i en 
undersökning. 

 

Att vårda patienter med hiv 
 
Vi är två studerande på termin 5 sjuksköterskeprogrammet på BTH som i vårt examensarbete 
i termin 6 kommer att skriva om hur det är att vårda patienter med hiv. 
 
Som ett led i vårt examensarbete skulle vi vilja intervjua studerande i termin 6 på 
sjuksköterskeprogrammet på BTH under vårterminen 2011. Därför kommer vi att kontakta ett 
slumpmässigt urval av de som har sitt examensarbete i period 2 vårterminen 2011. 
 
Deltagande i intervjun är helt frivilligt och du kan utan några konsekvenser för din utbildning 
tacka nej till att delta. Intervjun kommer att ta mellan 10 och 30 minuter. Sammanställningen 
av intervjusvaren kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. 
 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sara Klotz, (sakl09@student.bth.se) Mobil: 070-8211223 

Mikael Boström, (borizz_@hotmail.com) Mobil: 073-5768409 

Handledare: Universitetslektor Mats Lintrup, (Mats.Lintrup@bth.se) Tel: 0455-38 54 65 

mailto:sakl09@student.bth.se
mailto:borizz_@hotmail.com
mailto:Mats.Lintrup@bth.se
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BILAGA 3- Information till deltagarna 
 

 

 

 

 

 

Till dig som studerar på sjuksköterskeprogrammet – förfrågan om medverkan i en 
undersökning. 

 

Att vårda patienter med hiv. 
 
Vi är två studerande på termin 5 sjuksköterskeprogrammet på BTH som i vårt examensarbete 
i termin 6 kommer att skriva om hur det är att vårda patienter med hiv. 
 
Som ett led i vårt examensarbete skulle vi vilja intervjua studerande i termin 6 på 
sjuksköterskeprogrammet på BTH under vårterminen 2011. Vi kommer att kontakta ett 
slumpmässigt urval av de som har sitt examensarbete i period 2 vårterminen 2011. Därför 
kontaktar vi nu dig för att höra om du är intresserad av att delta i en intervju. Intervjun 
kommer att äga rum någonstans på BTH. Inom ett par dagar kommer vi att kontakta dig per 
telefon för att höra om du är intresserad av att delta i en intervju. Du kan också direkt ta 
kontakt med någon av oss för att svara ja eller nej. 
 
Deltagande i intervjun är helt frivilligt och du kan utan några konsekvenser för din utbildning 
tacka nej till att delta. Du kan också när som helst under intervjun avbryta eller avsluta 
intervjun, utan att detta får några konsekvenser för din utbildning. 
 
Intervjun kommer att ta mellan 10 och 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in. Efter vi 
sammanställt resultatet kommer vi att avidentifiera och arkivera inspelningen. Inga namn 
kommer att användas under intervjun eller i arbetet utan ni kommer att benämnas ”student 1, 
student 2” osv. Du kan även kontakta oss efter intervjun är genomförd, om det är något du 
vill förtydliga. 
 
Med vänliga hälsningar  
Sara Klotz, (sakl09@student.bth.se) Mobil: 070-821 12 23 
 
Mikael Boström, (borizz_@hotmail.com) Mobil: 073-576 84 09 
 
Handledare: Universitetslektor Mats Lintrup, (Mats.Lintrup@bth.se) Tel: 0455-38 54 65 

mailto:sakl09@student.bth.se
mailto:borizz_@hotmail.com
mailto:Mats.Lintrup@bth.se
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BILAGA 4- Intervjufrågor 

 

 

 

 

 

Huvudfråga: 

1. I Sverige ökar antalet individer med hiv varje år, vilket innebär att det förmodligen blir allt 
vanligare att sjuksköterskor kommer i kontakt med sjukdomen. Vad väcker ordet hiv för 
tankar och funderingar hos dig, och hur ser du på att vårda individer med sjukdomen? 

 

Checkfrågor: 

1. Tror du att det finns fördomar mot denna grupp individer i vården? Vilka slags 

fördomar?  I så fall varför? 

2. Kan olika attityder till hiv påverka omvårdnaden av individer med hiv? Förklara  

3. Tror du att rädsla för att själv bli smittad av hiv kan påverka vårdandet? Om ja/nej, 

varför och hur då? 

4. Skulle du avstå från att vårda denna grupp individer om tillfälle gavs? Om ja/nej, 

varför? 

5. Har din syn på individer med hiv förändrats under din utbildning och jämfört med din 

inställning innan du började utbildningen? Om ja/ nej, varför? 
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BILAGA 5- Analys 1(5) 

Meningsenhet Öppen kodning Rubrik Kategori Underkategori 
”Vilka fördomar är att en del ser på 
att de har haft oskyddat sex, ja det 
här med narkotikamissbruk, varför 
har de börjat med det, vad dumt och 
så här” (student 1 ) 

Oskyddat sex 
och narkotika 
missbruk 

Sex och missbruk Fördomar till hiv  

”Det är ju inget man vill ha själv om 
man säger så… Jag tror att fördomar 
kan vara att de kanske är 
prostituerade och så” (student 5) 

Fördomar om att 
de är 
prostituerade  

Prostitution 

”Det finns alltid fördomar tror jag 
mot patienter… Men just det här med 
hiv känns kanske lite smutsigare” 
(student 2) 

Hiv är en 
smutsig sjukdom 

Smutsig sjukdom 

”Jag tror att det är fördomar som 
ligger långt tillbaka. Det kanske är 
missbrukare, människor som haft ett 
lösaktigt leverne” (student 3) 

Missbrukare och 
människor som 
haft ett lösaktigt 
leverne 

Osunt levnadssätt 
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Analys 2(5) 

Meningsenhet Öppen kodning Rubrik Kategori Underkategori 
”Ja, det är ju lite skräckblandade 
känslor, man vet ju att hiv är en 
allvarlig sjukdom... känner att det är 
skrämmande.. Men den största 
känslan är nog att det är väldigt 
allvarligt känns det som, lite 
skräckslaget” (student 1) 

Allvarlig och 
skrämmande 
sjukdom 

Hiv är 
skrämmande 

Känslor Rädsla 
Talet och gester 

”HIV klingar ganska negativt för 
mig. Man blir rädd när man hör det. 
Fast det inte betyder död nu så 
känner man att det är ändå dödligt, 
man kan dö av det. Så på så sätt 
känns det ganska skräckande liksom 
tycker jag” (student 2) 

Rädsla till dödlig 
sjukdom  

Dödlig sjukdom 
ger rädsla 

… jag kan tänka mig att många tyckte 
att det är relaterat till rädsla och 
någonting som var främmande…” 
(student 3) 

Relaterat till 
rädsla 

Rädsla till hiv 

”..man kanske tror att det smittar” 
(student 5) 

Rädsla för att bli 
smittad 

Hiv-smitta ger 
rädsla 
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Analys 3(5) 

Meningsenhet Öppen kodning Rubrik Kategori Underkategori 
”Jag tror nog att jag har haft samma 
inställning hela tiden, fast nu har 
man fått mer kunskap när man har 
gått sin utbildning så nu vet man ju 
lite mer än vad man gjorde innan” 
(student 1) 

Kunskap, 
inställning och 
utbildning 

Kunskap från 
utbildning 

Utbildning ger 
kunskap 

Inställning 

”… men sedan tror jag att jag vet 
mer om sjukdomen i sig, hur det 
smittar och hur man får den. Jag har 
blivit mindre rädd om man ska 
uttrycka det i rädsla. Det känns 
mindre främmande i alla fall” 
(student 3)  

Vet hur 
sjukdomen 
smittar 

Kunskap om 
sjukdomen 

”Man får ju en annan syn, man får ett 
annat tänkesätt under utbildningen” 
(student 8) 

Synen förändras 
under utbildning 

Tänkesättet kan 
ändras under 
utbildningen 
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Analys 4(5) 

Meningsenhet Öppen kodning Rubrik Kategori Underkategori 
”... om jag träffar på en patient med 
HIV... är klart att man skulle vara 
extra försiktig med handskar och ta 
med sig kanylburken in på rummet. 
Märka med blodsmitta och så där… 
Just det här med att man kanske 
undviker att ta prover och så där. 
Eller komma i kontakt med 
kroppsvätskor” (student 2) 

Hiv, handskar, 
blodsmitta, 
kroppsvätska 

Använda 
handskar är 
viktigt 

Vikten med 
basala 
hygienrutiner  

Försiktighet 
Smittorisk 

”Man får kanske vara lite extra 
försiktig rent med hygienrutiner... 
kanske kan undvika att utföra viss 
undersökning om man känner sig 
rädd. Man kanske inte vill gå in och 
ta blodprover” (student 3). 

Hygienrutiner 
samt att undvika 
vissa 
undersökningar 

Hygienrutiner 
krävs vid 
undersökning 

”Att man tänker lite extra noga på de 
basala hygienrutinerna och så... 
Givetvis med rätt utrustning” 
(Student 8)  

Basala 
hygienrutiner 
med rätt 
utrustning 

Användning av 
rätt utrustning 
och hygienrutiner 
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Analys 5(5) 

Meningsenhet Öppen kodning Rubrik Kategori Underkategori 
”... man ska vårda alla oberoende 
vem det är som kommer in lika…”Jag 
är inte där för att döma utan jag är 
där för att faktiskt vårda på lika 
villkor för alla…(student 3) 

Vårda, inte döma Vårda patienter 
på lika villkor 

Viljan till att 
vårda  

Positivt och negativt 
Erfarenhet 
 

”Nu är det en HIV-patient, nu måste 
jag tänka lite extra. Men jag skulle 
inte avstå vårdandet”(student 7) 

Inte avstå 
vårdandet utan 
tänka till lite 
extra 

Att vilja vårda 

”Jag tror ändå att alla kanske inte 
skulle vilja vårda personen det vet 
man ju inte men man är överförsiktig 
kanske helt enkelt” (student 8) 

Inte vilja vårda 
på grund av 
överförsiktighet 

Avstå vårdandet 
på grund av 
försiktighet 

”Jag tycker det är lika viktigt som att 
vårda en annan människa.. De har 
lika rätt att få vård” (student 1) 

Lika rätt att få 
vård 

Rätten till att få 
samma vård 
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