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SAMMANFATTNING: 
HIV/AIDS har kommit att bli ett av dem mest allvarligaste folkhälsoproblemen i 
världen. Även i Sverige har det skett en ökning av HIV viruset. Internationell 
forskning visar att personer som lever med HIV/AIDS utsätts för stigmatisering 
från allmänheten men även från professionella där diskriminering och 
skuldbeläggning är förekommande fenomen. I Sverige saknas enhetlig 
rapportering om hur människor som lever med HIV/AIDS blir bemötta av 
professionella. I och med avsaknaden av svensk forskning på området har syftet 
med denna studie blivit att undersöka skillnaderna på hur människor som lever 
med HIV/AIDS blir bemötta av professionella inom sjukvården samt på 
stödorganisationen Noaks Ark. Teorier som stigmatisering och attribution ligger 
till grund för att förklara varför det ser ut som det gör medan teorier om 
livskvalité används för att förklara hur professionellas bemötande kan påverka 
människors livskvalité. Undersökningsmetoden är kvantitativ och till grund för 
undersökningen ligger en tvärsnittsstudie där enkäter har besvarats av människor 
som lever med HIV/AIDS och är aktuella för samtal på Noaks Ark. Utifrån 
resultaten av undersökningen kan det utläsas att majoriteten av de tillfrågade har 
blivit bemötta på ett positivt sätt av professionella som jobbar på Noaks Ark. 
Uppfattningar om bemötandet från professionella inom sjukvården skiljer sig, där 
färre anser sig blivit bemötta på ett positivt sätt jämfört med Noaks Ark. Några av 
de tillfrågade har undvikt att söka vård på grund av negativa upplevelser från 
tidigare besök och vissa upplever att professionella någon gång har fått dem att 
känna skuld för sin sjukdom. Urvalet för denna studie är inte representativt för 
populationen. Av den anledningen bör uppsatsen ses som en förstudie. 
Förhoppningen är att en utvidgad studie kommer att kunna göras i framtiden och 
då kunna genomföras på ett generaliserbart sätt. 
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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 

Över de senaste två decennierna har HIV/AIDS ökat och kommit att bli ett av de allvarligaste 

folkhälsoproblemen i världen. 1998 uppskattades fyra till fem miljoner människor världen över 

att leva med AIDS och över 19 miljoner hade vid den tidpunkten smittats med HIV (Välimäki 

m.fl., 1998). År 2006 beräknades 39,5 miljoner människor i världen leva med HIV och samma år 

dog 2,9 miljoner i AIDS. I Sverige år 2007 uppskattades det leva cirka 4500 människor med HIV 

viruset (smittskyddsinstitutet, 2008). Av dessa människor bor ungefär 80 % i storstäderna 

(socialstyrelsen, 2008).  

Figur 1. Antal anmälda fall med hiv-infektion i Sverige 1988- 2007 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

            (smittskyddsinstitutet,2008) 

 

 

 

Tidigare studier visar att HIV/AIDS har sedan 1990 talet ökat kraftigt och den största delen av 

forskningen är gjord i USA. I internationell forskning bekräftas även att utöver de konsekvenser 

som sjukdomen bär med sig så har negativa följder såsom diskriminering, trakasserier och 

stigmatisering uppvisats bland allmänheten men även bland professionella som kommer i kontakt 

med människor som har HIV/AIDS. Forskningen visar även att okunskap, en ovilja att hjälpa 

samt att negativa attityder är förekommande hos professionella som arbetar med HIV/AIDS sjuka 

(Sayles, 2007).  

  Totalt 

1988 304 

1989 307 

1990 335 

1991 327 

1992 348 

1993 387 

1994 257 

1995 248 

1996 225 

1997 239 

1998 249 

1999 211 

2000 242 

2001 270 

2002 278 

2003 363 

2004 430 

2005 388 

2006 377 

2007 541 

Totalt 6326 
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I Sverige under 1980 talet skapade de första aidsfallen en stark oro bland befolkningen och en 

ovisshet då man fortfarande inte visste vad sjukdomen berodde på. I tidningarna kunde man läsa 

om ”bögpesten” och från högre nivåer försäkrade man om att sjukdomen endast drabbade vissa, 

framförallt homosexuella. Riskgrupperna ökade och 1985 upptäckte man att prostituerade och 

sprutnarkomaner också hade fått viruset. Detta ökade skräcken att smittas bland befolkningen och 

rädslan riktades mot ”riskgrupperna”. Homosexuella kom att trakasseras på arbetsplatser och av 

religiösa grupper som beskrev sjukdomen som guds straff. AIDS läger kom att diskuteras och 

kroppslig markering av HIV/AIDS sjuka föreslogs bland läkare. Den sociala utstötningen och 

stigmatiseringen av människor med HIV/AIDS var uppenbar och dessa människor beskylldes, 

felet var inte viruset utan människan. Och trots att människorna som levde med HIV var 

omedvetna om hur de hade drabbats så hade de ändå sig själva att skylla (Hilte, 1996).    

 

Idag visar svensk forskning att allmänhetens attityder har förbättrats under de senaste tjugo åren 

(Herlitz. 2007). Idag finns nationella strategier för hur man ska arbeta med HIV/AIDS i Sverige 

och olika rapporter om preventionsarbete har utförts av bland andra socialstyrelsen och 

folkhälsoinstitutet. Den senaste rapporten från socialstyrelsen redogör för de attityder som finns 

hos allmänheten i förhållande till HIV/AIDS sjuka. Svensk forskning har dock inte ägnat markant 

uppmärksamhet åt hur HIV/AIDS sjuka uppfattar sig bli behandlade i mötet med professionella 

(socialstyrelsen, 2008).  

 

Socialarbetare liksom andra professioner inom vård och omsorg har inom deras yrkesområden 

blivit starkt konfronterade av HIV/AIDS epidemin, ökningen av antalet HIV/AIDS smittade har 

gjort detta oundvikligt (Reamer, 1993). Detta är en stor utmaning för socialarbetare och andra 

professionella och innebär att de måste ha en hög kompetens och förmåga att möta HIV/AIDS 

drabbade individer (Välimäki m.fl., 1998). 
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1.2 Problemformulering 

I samband med att en diagnos ställs ska psykosocialt stöd erbjudas till den HIV/AIDS sjuka 

patienten (socialstyrelsen, 2008). Det framgår inom internationell forskning att det förekommer 

stigmatisering bland professionella gentemot HIV/AIDS sjuka. Det framkommer också att 

professionella har en benägenhet till att beskylla människor med HIV/AIDS för sjukdomen och 

uppvisar en ovilja att hjälpa (Cobbs, 2002). Bemötandet kan utgöra ett direkt hot mot 

individernas fysiska och psykiska hälsa, vilket kan komma att påverka deras livskvalité 

(Heatherton, 2003). Då det saknas forskning på hur HIV/AIDS sjuka blir bemötta av 

professionella i Sverige så finns det ett behov av studier som uppmärksammar problematiken 

(socialstyrelsen, 2008). Då HIV viruset ökar så uppkommer ett ökat tryck på professioner som 

kommer i kontakt med HIV/AIDS sjuka, och fler människor med HIV/AIDS kommer att söka 

stöd hos professionella. Om de blir negativt bemötta på grund av deras sjukdom så kan 

bemötandet påverka individerna negativt. 

 

1.3 Syfte  

 I och med avsaknaden av svensk forskning på området har syftet med denna studie blivit att 

undersöka skillnaderna på hur människor som lever med HIV/AIDS blir bemötta av 

professionella inom sjukvården samt på stödorganisationen Noaks Ark. Syftet är även att försöka 

förklara varför det ser ut som det gör och hur detta kan komma att påverka människors liv. 

 

• Hur anser människor med HIV/AIDS sig ha blivit bemötta vid första stödkontakten efter 

att diagnosen fastställts jämfört med bemötandet på organisationen Noaks Ark? 

• Upplever människor med HIV/AIDS sig bli negativt bemötta av professionella som de 

kommer i kontakt med på grund av deras sjukdom? 

• Om de blir negativt bemötta kan det förklaras med stigmatisering? 

• Om de bli negativt bemötta kan det förklaras med hjälp av attributionsteorin? 

• Hur kan professionellas bemötande påverka individernas livskvalité ? 
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2. MATERIAL OCH METOD 

2.1 Forskningsdesign  
Undersökningsmetoden för denna uppsats är kvantitativ och för att kunna besvara syftet kommer 

en tvärsnittsstudie att utföras. Tvärsnittsstudien används då vi vill undersöka hur attityderna ser ut 

vid ett visst tillfälle och kunna se sambandet mellan två eller flera variabler. Tvärsnittsstudien är 

retrospektiv då vi kommer att undersöka tidigare händelser i människors liv för att sedan jämföra 

svaren med nutida händelser. Detta kan medföra minnesfel bland respondenterna då det kan vara 

svårt att minnas tidigare händelser (Halvorsen, 1992). Den kvantitativa undersökningen baseras 

på en enkätundersökning. Datainsamlingen är strukturerad då undersökningsgruppen kommer att 

få besvara likadana frågor i ett frågeformulär. För att kunna besvara syftet utgörs 

undersökningsenheten av människor som lever med HIV/AIDS. Enkätundersökningen kommer 

av den anledningen delas ut till personer med HIV/AIDS som är aktuella för stödsamtal vid 

organisationen Noaks Ark. Noaks Ark är en stödorganisation för människor med HIV/AIDS i 

Stockholm. Organisationen arbetar både för att förebygga spridning av HIV och för att stödja 

människor som lever med HIV eller lever tillsammans med någon som har HIV. Det finns cirka 

700 personer med HIV/AIDS som någon gång besökt organisationen men alla är inte aktuella för 

stödsamtal (Noaks Ark, 2008).  Denna studie utgjordes under en tre veckors tidsperiod mellan 

april- maj 2008. 

 

2.2 Urval 

För att undersöka det som arbetar syftar till så har organisationen Noaks Ark kontaktats. 

Populationen i studien utgörs av de personer som lever med sjukdomen HIV/AIDS och som är 

aktuella vid organisationen Noaks Ark. För att komma i kontakt med populationen kontaktades 

först verksamhetschefen på Noaks Ark och därefter enhetschefen för stödverksamheterna som 

sedan hade huvudansvaret för utdelandet av enkäterna. Det var orimligt att dela ut enkäter till alla 

aktuella personer med HIV/AIDS på organisationen då det skulle innebära ett utskick av 

postenkäter vilket skulle ta för lång tid. Av den anledningen utfördes ett bekvämlighetsurval. 

Detta innebar att personalen på organisationen delade ut enkäterna till människor som besökte 

organisationen under en tre veckors period mellan april och maj 2008. Urvalet resulterade i 17 

undersökningspersoner varav 14 var män och tre var kvinnor. Då urvalet till sin storlek är litet så 
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är det inte representativt vilket innebär att generella slutsatser inte kommer att kunna dras. 

Resultatet från urvalet kommer alltså inte kunna ge samma resultat som om man hade gjort 

undersökningen på hela populationen. Desto större urval man har desto större är sannolikheten att 

resultatet överensstämmer med hela populationen (Halvorsen, 1992).  

 

Då ett bekvämlighetsurval har gjorts blir könsfördelningen svår att kontrollera och därför kan 

antalet män och kvinnor skilja sig betydligt som i det här fallet. Majoriteten av besökarna vid 

Noaks Ark är män vilket leder till att fler män än kvinnor fyller i enkäterna och konsekvensen av 

det blir en ojämn könsfördelning (Noaks Ark, 2008). Vidare var majoriteten av 

undersökningspersonerna homosexuella män. Detta kan också ha en naturlig förklaring då 

majoriteten människor som har smittats med HIV i Sverige mellan perioden 2002- 2007 har 

smittats genom sex mellan män (smittskyddsinstitutet, 2008) 

 

Figur 2. Hiv-smittade i Sverige per smittväg 2002-2007 Hiv-smittade i Sverige per smittväg 2002-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(smittskyddsinstitutet, 2008) 

I urvalet var tolv av undersökningspersonerna svenskar, de övriga fem bestod av två 

sydamerikaner, en dominikansk, en eritrean och en finsk född. Etniciteten gick liksom med 

könsfördelningen inte att kontrollera vilket innebär att vårat urval inte behöver vara representativt 

för populationen. 
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2.3 Bortfall 

En nackdel med att göra en kvantitativ undersökning är att det kommer att förekomma bortfall 

(Halvorsen, 1992). Från början tilldelades organisationen Noaks Ark 50 enkäter. Vi fick tillbaka 

17 stycken vilket innebär ett bortfall på 33 enkäter. Bortfallet kan bero på olika saker. En 

förklaring kan vara att vi inte delade ut enkäterna själva och väntade in svaren från 

undersökningspersonerna. Anledningen till detta var av etiska skäl, då vi ville bevara 

individernas integritet och hålla det så konfidentiellt som möjligt. Då personalen var dem som i 

huvudsak disponerade enkäterna till sina klienter så blev enkäterna utdelade i mån av tid, vilket 

även kan ha haft en inverkan på bortfallet. Man kan vidare föreställa sig att det kan finnas en 

ovilja att fylla i en enkät. Enkäten utgjordes av 29 frågor med flera svarsalternativ vilket är 

tidskrävande vilket kan leda till att personer inte vill eller har tid att fylla i enkäten. En ytterligare 

anledning till det stora bortfallet kan bero på förmågan att fylla i en enkät. Det svenska språket 

kan vara bristande vilket påverkar bortfallet (Halvorsen, 1992).   

 

Utöver bortfallet av antalet insamlade enkäter så uppstod det ett bortfall i enkäten så kallat 

selektivt bortfall. Det innebär att i vissa av de insamlade enkäterna så fanns det svarsalternativ 

som inte hade blivit ifyllda. Att frågor inte har besvarats i enkäten kan bero på slarv, att man helt 

enkelt har missat att fylla i en fråga eller två. Det selektiva bortfallet kan också bero på att man 

inte vill fylla i en viss fråga av personliga skäl. En ytterligare anledning skulle kunna vara att 

frågan helt enkelt inte gick att förstå och därför lämnades den blank. Dessa luckor i enkäterna 

kommer att påverka resultatet (Ibid.). 

 

2.4 Forskningsetiska principer 

Viktiga etiska principer i den här undersökningen har varit att deltagandet var frivilligt, 

personuppgifter har inte haft efterfrågats och det har framgått vad undersökningen har används 

till (Halvorsen, 1992). Personalen på organisationen delade ut enkäten vilket vi tror medförde en 

trygghet för respondenterna då de har ett större förtroende för personalen än för oss. Med enkäten 

följde ett etiskt brev där respondenterna blev informerade om att undersökningen är en del av en 

akademisk uppsats inom socialt arbete. I brevet betonades att deltagandet var frivilligt och 

innehållet konfidentiellt. Vår uppfattning är att HIV/AIDS är ett känsligt ämne för människor 

som lever med det, av den anledningen ansåg vi att involvera personalen var det bästa alternativet 
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för att undvika ökad risk och utsatthet bland undersökningsgruppen.  

2.5 Mätinstrument 

Enkäten utformandes genom inspiration från tidigare utförda frågeformulär från 

folkhälsoinstitutet och socialstyrelsen. Vissa frågor har omformulerats för att passa vår 

undersökning medan andra frågor har utformats av oss själva. Enkäten består av ett frågeformulär 

med 29 frågor som bland annat berör attityder och uppfattningar och HIV/AIDS. Det inledande 

avsnittet behandlar allmänna frågor såsom kön, ålder och etnicitet (1-5). Sedan följer ett par 

historiska frågor rörande hur och när de fick HIV (6-7). Efter det följer frågor om stöd och HIV 

(8-10). Efter detta följer frågor som utgör kärnan i vår undersökning, dessa frågor berör 

professionellas kunskaper om HIV/AIDS och deras attityder gentemot människor med 

HIV/AIDS och hur undersökningsgruppen har påverkas (11-20). Vidare följer några frågor om 

vilka konsekvenser ett eventuellt negativt bemötande kan ha för människor som lever med 

HIV/AIDS (21-27). Avslutningsvis ställs allmänna frågor om hur pass nöjda de har varit med den 

vård de fått samt allmänna tankar om det skulle uppkomma synpunkter som inte tas upp i 

frågorna (27-29).  Svarsalternativen skiljer sig från fråga till fråga och kan sträcka sig från 

mycket bra till mycket dåligt, ja, nej, vet inte till mer detaljerade svarsalternativ som konkreta 

känslor.  

 

2.6 Statistiska analysmetoder 

Det insamlade materialet behandlades sedan i det statistiska programmet SPSS, där svaren från 

enkäterna sammanställdes. I SPSS framställdes variabler vi använt oss av i form av tabeller. 

Tabellerna visade även på samband mellan olika variabler och hur de påverkar varandra 

(Djurfeldt m.fl, 2003).  

2.7 Validitet och reliabilitet 

I en undersökning är det viktigt att undersöka det som är ämnat att undersöka. Validiteten i en 

undersökning handlar om hur tillförlitliga svaren som respondenterna har angivit, är deras svar 

sanna? Hur hög är relevansen i enkäterna för undersökningens problemformulering (Halvorsen, 

1992)? Vid en enkätundersökning så kan det vara svårt att avgöra graden av validitet utan vi får 

istället lita på att svaren som har kommit in är sanningsenliga. Det kan ha uppstått problem i 

undersökningen gällande att förstå frågorna man ska svara på. Om en undersökningsperson fyller 
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i en fråga den inte förstår sig på, påverkar det validiteten (Ibid). Minnesfel kan vara en annan sak 

som kan påverka graden av validitet i undersökningen. I enkäten finns det frågor som berört 

tidigare händelser i undersökningspersonernas liv. Det kan vara svårt att komma ihåg exakt hur 

en viss situation var eller kändes då det var så länge sen vilket kan resultera i felaktiga svar. Man 

kan dock föreställa sig att då undersökningen har skett under högsta försiktighet och känslighet 

för att behålla individers integritet samt att inga personuppgifter behövdes anges, så har 

sannolikheten för tillförlitliga svar ökat. 

 

Reliabilitet ser istället på hur tillförlitliga mätinstrumenten är, alltså hur säker metoden är. Om 

reliabiliteten i undersökningen är hög så ska samma undersökning kunna utföras med likvärdiga 

resultat (Halvorsen, 1992). Denna enkätundersökning i sin helhet har inte utförts tidigare. Detta 

påverkar tillförlitligheten i enkäten då man inte vet sedan tidigare att metoden är säker. När man 

kritiskt granskar svarsalternativen i enkätundersökningen så kan graden av tolkningsfrågor 

komma att diskuteras. Hur uppfattar olika respondenter innebörden av olika frågor, meningar 

eller ord? Eller betyder dessa frågor, meningar eller ord olika för olika människor? En fråga i 

enkäten innehöll ordet kränkt. Vad betyder egentligen kränkt? Och vad har det ordet för betydelse 

för de olika undersökningspersonerna? Om enkäten är utformad på ett sådant sätt att frågor kan 

tolkas på olika sätt sjunker graden av reliabilitet. Ett ytterligare problem som uppstod var 

tvetydligheten i vissa av respondenternas svar i enkäten. En person har till exempel svarat att den 

blivit bemött på ett tillmötesgående sätt och att helhetsintrycket varit bra i samtal med 

professionella inom sjukvården samtidigt som den inte känner att den fått det stöd och den hjälp 

de behövt av professionella inom sjukvården.  Dessa svar kan vara svåra att tyda och kan bero på 

personliga tolkningar av svarsalternativen eller en oförmåga att förstå svarsalternativen. 

 

2.8 Sökprocess 

I sökandet efter tidigare forskning har vi använt oss av databasen PUBMED som är en databas 

som lagrar forskning inom området medicin. I den första sökningen användes sökorden ”HIV, 

discrimination och attitudes”. Den sökningen genererade 217 vetenskapligt granskade träffar 

varav två artiklar användes. I den andra sökningen användes sökorden ”HIV, attitudes och social 

work” vilket resulterade i 36 vetenskapligt granskade träffar varav tre artiklar användes. I den 

tredje sökningen användes sökorden ”HIV/AIDS och stigmatization” vilket resulterade i 197 
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vetenskapligt granskade träffar varav två artiklar användes. 

3. TIDIGARE FORSKNING 
 
3.1 Människor med HIV/AIDS och deras upplevelser av Stigma 

En studie utförd av Lance med flera (2007) undersöker 50 manliga veteraner med HIV/AIDS och 

deras uppfattningar om stigma bland professioner som de kommer i kontakt med på grund av 

deras sjukdom. Studiegruppen angav ett antal olika uttryck och beteenden som de stött på i mötet 

med professionella som kan uppfattas som stigmatiserande. Det kunde sträcka sig från minimala 

ansiktsuttryck till kränkande påhopp.  

 

Studien framhäver att stigmatisering är förekommande bland professionella som arbetar med 

HIV/AIDS sjuka vilket indikerar en viss motsägelse då deras arbete syftar till att hjälpa och 

stödja människor med HIV/AIDS. Det framkommer i studien att diskrimineringen i vissa fall var 

uppenbar då professionella vägrade att behandla människor med HIV/AIDS. Men i andra fall var 

stigmatisering mer diskret och skedde på ett medvetet eller omedvetet plan i sociala interaktioner 

med människor med HIV/AIDS. Slutligen uppger studien att klienter med HIV/AIDS upplevde 

stigmatisering i sjukvårdssituationer och hur det påverkade kvaliteten och tillgängligheten av 

vård (Lance, 2007). 

 

En kvalitativ undersökning genomfördes av Sayles med flera (2007) för att undersöka 

upplevelserna av stigma bland vuxna människor som lever med HIV i Los Angeles, USA. Man 

använde sig av fokusgrupper, och av de 48 deltagarna uppgav majoriteten en känsla av att bli 

beskyllda för HIV infektionen vid diagnosen. Skuldbeläggningen av professionella beblandades 

ofta med självbeskyllande känslor. En intervjuperson berättade om skillnaden av att få viruset 

genom en blodtransfusion då man ofta uppfattas som offer för smittan eller genom samlag då 

man får skylla sig själv. Om man haft medgivande sex eller använt sprutor förtjänar man att 

straffas menade intervjupersonen.  

 

Studiegruppen hävdade att det inte bör vara någon skillnad mellan HIV och andra livshotande 

sjukdomar men att HIV uppfattas som annorlunda av allmänheten. Det framkom även att 

deltagarna upplevde att vid andra sjukdomar frågar man i allmänhet hur man mår men när det 
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gäller HIV/AIDS frågar man hur man fick det (Sayles, 2007)  

 

Kvinnliga deltagare upplevde att de hamnade i stereotypa roller och att de på grund av HIV 

antingen måste vara drogmissbrukare eller promiskuös. Det förekom bland kvinnor att HIV 

viruset var en konsekvens av att ha blivit utsatt för våldtäckt. Det inträffade att kvinnorna 

berättade om traumat av att ha blivit våldtagen vid utfrågningar för att slippa bli satt i en 

stereotyp kategori. Männen i undersökningen utsattes också de för stereotypisering och 

betraktades oftare mer än sällan som homosexuella och är därav HIV smittade. Dubbel 

stigmatisering av svarta med HIV var förekommande. Alla deltagare i undersökningen upplevde 

sig bli stigmatiserade av professionella som de kom i kontakt med på grund av HIV. Detta har 

resulterat till att personer med HIV/AIDS oftast inte delar med sig om sin sjukdom till 

professionella vid till exempel sjukhus besök förutom till specialistläkare, detta på grund av 

rädslan att bli diskriminerad (Sayles, 2007). 

 

Många deltagare i studien delger upplevelser om att möta professionella som bör besitta goda 

kunskaper om HIV men behandlar dem som ”smittor” och använder munskydd och dubbla 

handskar under vanliga hälsoundersökningar. Många deltagare hävdade att det existerar 

bristfälliga kunskaper inom hälsoprofessioner gällande sjukdomens effekter, deras mentala och 

känslomässiga hälsa och livskvalitet (Ibid.). 

 

En ytterligare undersökning syftade till att fastställa om professioner inom vård och omsorg 

diskriminerar människor med HIV/AIDS. Intervjuer utfördes mellan 1996-1997 med 2466 HIV 

infekterade vuxna människor. Undersökningen påvisar att det framförallt är läkare som 

diskriminerar men att diskrimineringen även förekommer bland sjuksköterskor och 

socialarbetare. I undersökningen framkommer det att kvalitet, tillgänglighet och förtroende för 

institutioner där dessa var yrkesverksamma var lägre hos dem som diskriminerades. Av hela 

undersökningsgruppen upplevde 26 % sig ha blivit diskriminerade sedan HIV diagnosen. Av 

populationen var det fler vita än svarta som rapporterade diskriminering. Uppfattad 

diskriminering minskade bland HIV smittade som nyligen fått diagnosen men av dem upplevde 

fortfarande 20 % diskriminering bland professionella inom hälsoyrken. Det har skett lite 

forskning sedan början av 90- talet vilket innebär att det blir svårt att avgöra om större 
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förändringar har skett gällande diskriminering av HIV/AIDS sjuka (Schuster m.fl. 2005).  

 

3.2 Professionellas attityder och erfarenheter 

En studie gjord i Kanada utforskar 192 professionella inom vård och omsorgs erfarenheter och 

upplevelser av HIV/AIDS. Deltagarna medgav en rädsla för att bli smittad, en hopplöshet i 

arbetet med HIV/AIDS sjuka samt bristande information och kunskap inom yrket. Av deltagarna 

i studien delgav två tredjedelar av undersökningsgruppen att de i sitt yrke har kommit i kontakt 

med människor med HIV/AIDS eller med deras familjer. Det framkom även att de upplevde 

stress och problem i arbetet med HIV/AIDS sjuka. De mest frekventa problemen som uppkom 

var rädsla att smittas, känslor av hjälplöshet, brister i uppdaterandet av information, sorg över 

förlust av klienter, och problem kring vart klienterna ska hänvisas. De sjuksköterskor och 

socialarbetare som deltog i studien identifierade liknande problem i arbetet med HIV/AIDS sjuka. 

Den största skillnaden var att sjuksköterskorna upplevde en större rädsla för att bli smittad då 

sjuksköterskor i högre grad än socialarbetare kommer i kontakt med blod (Olivier & Dykeman. 

2003). 

 

En undersökning genomfördes av Cobb med flera (2002) där 46 socialarbetare fick fylla i en 

enkät om skuld, ansvar, vilja att hjälpa och ilska. I undersökningen framkom starka kopplingar 

mellan vilket jobb den professionelle hade och skuld, ilska samt viljan att hjälpa. Desto mindre de 

professionella arbetade med människor som har HIV/AIDS desto större var sannolikheten att 

skuldbelägga HIV/AIDS sjuka och en ovilja att hjälpa dem. Viljan att hjälpa visade sig också 

vara könsrelaterat då det fanns en ökad villighet att stödja kvinnor med HIV/AIDS än män. 

Resultatet bekräftar att människor som anses bära mer ansvar för att ha smittats med HIV/AIDS 

beskylls i högre grad av professionella och bemöts i högre grad av ilska och skuld. Resultatet 

visar även att professionella är mindre villiga att hjälpa den gruppen (Cobb. 2002). 

 

I Kina genomfördes en undersökning för att mäta professionella inom vård och omsorgs attityder 

gentemot HIV/AIDS sjuka. I undersökningen deltog 1101 professioner av bland annat läkare och 

sjuksköterskor som rekryterades för undersökningen år 2005. Studien undersöker de olika 

formerna av fördomar och diskriminering som kan finnas bland professionella inom vård och 

omsorg. Studien undersöker hur individuella och strukturella faktorer påverkar diskriminering 
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inom socialt arbete. Undersökningsgruppen var utspridd över fyra olika regioner. Enkäter delades 

ut till respondenterna under perioden januari till augusti år 2005. Fördomsfulla attityder var den 

största faktorn som avgjorde om det fanns diskriminering bland professionella som arbetar med 

HIV/AIDS sjuka. Rädsla för att smittas uppgavs men ökade säkerhetsåtgärder som handskar, fria 

HIV test till personal skulle kunna leda till ökad villighet att hjälpa.(Li, 2007). 

 

3.3 Kunskap och utbildning 

En undersökning genomfördes mellan 1996 och 1998 bland 720 professionella som ingick i ett 

träningsprogram för att få utbildning om sjukomen HIV/AIDS. Utvärderingen av träningen 

innefattade tjugo frågor för att analysera deras nuvarande kunskaper om HIV/AIDS efter 

träningsprogrammet. Alla deltagare ansåg sig besitta ökade kunskaper om HIV/AIDS nu än 

tidigare. Resultatet visar att utbildning och kunskap kan har stor effekt på arbete med människor 

med HIV/AIDS vilket slutligen påverkar deras uppfattning av bra vård och deras vardagliga liv 

(Linsk m.fl. 2002). 

 
 
4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
4.1 Stigmatisering 
Stigmatisering i sociologisk mening innebär ett nedvärderande utpekande, ett "vi mot dom", ett 

förakt mot grupper eller enskilda personer som avviker från normen (Goffman, 1972). Att bli 

utsatt för stigmatisering innebär att en person som i vanliga fall skulle bli accepterad i sociala 

interaktioner besitter något karaktärsdrag som inte kan passera obemärkt, som skiljer sig från 

majoritetsbefolkningen, ett karaktärsdrag som är mindre eftertraktad. En person blir stigmatiserad 

då hans tillhörighet i sociala sammanhang ifrågasätts och personen blir därefter förminskad och 

nedvärderad i andras ögon och går från att vara en ”normal” person till något avvikande 

(Heatherton, 2003).  

 

Att stämplas på detta sätt är att stigmatisera och stigma växer ur förutfattade meningar och 

stereotypa föreställningar. Stigmatiserade personer eller grupper blir på grund av sin avvikelse 

misskrediterade och kommer därför att bemötas med aktsamhet och misstänksamhet. Goffman 

(1972) hävdar att stigma grundläggande syfte är social kontroll. Genom att tillämpa stigma på en 

viss grupp eller viss typ av människa kan samhället kontrollera dem och det förekommer att vissa 
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aldrig kommer ifrån stigmatiseringen och uppnår därmed aldrig samhällig acceptans. Detta är 

evident i de fall där människor lever med HIV/AIDS. I sjukvårdsmiljöer kan stigmatisering vara 

förekommande bland personalen i form av negativa attityder gentemot patienterna. Detta kan ta 

sig i uttryck genom undvikande kommunikation i form av information om behandling. 

Konsekvenserna leder till att patienterna underordnas den medicinska dominansen bland 

medicinska experter och personal (Goffman, 1972).   

 

Stigma är enligt Goffman (1972) en misskrediterande egenskap hos en individ. Egenskapen 

tenderar till att reducera individen till att endast vara det som själva stigmat symboliserar. Enligt 

Goffman så finns det tre olika typer av stigma: 

 

• Kroppsliga stigman som fysiskt handikapp 

• Personliga karaktäristiska brister som missbruk, psykisk störning, homosexualitet  

• Gruppstigma såsom etnisk tillhörighet eller religion  

 

De olika typerna av stigman har med tiden förändrats och utvecklats ytterligare till sex olika 

typer. Den första handlar om till vilken grad stigmat är synligt. Osynligt stigma till skillnad från 

synligt kan innebära att man besparas social uteslutning men det kan påverka ens välmående på 

andra sätt till exempel genom att inte kunna identifiera sig med andra eller få stöd från 

omgivningen. Men förhållningssättet till den stigmatiserade personen skiftar beroende på hur 

uppenbar den dåliga egenskapen är. När ”normala” människor och synbart stigmatiserade 

människor möts uppstår en obekväm situation som är upplagd så att den avvikande ska känna sig 

missplacerad i situationen och båda parter kan i situationen känna sig besvärade (Hilte, 1996). 

Men om man däremot har ett osynligt stigma kan följderna se annorlunda ut i sociala 

sammanhang. Om människor bär på relativt omärkbara stigman som till exempel HIV/AIDS så 

uppstår inte ett problem som motsättningar i sociala interaktioner med ”normala”. Problemet blir  

istället att den stigmatiserade försöker undanhålla stigmat och styra samspelet så att den 

stigmatiserade framställs som ”normal” (Hilte, 1996).  

 

Det andra innebär att stigma förändras över tid (Heatherton m.fl, 2003). När sjukdomen först blev 

känd i Sverige på 1980 talet väcktes starka känslor av rädsla bland människor i samhället. 
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Kunskapen och ovetskapen av vad sjukdomen var skapade panik och människor med HIV/AIDS 

eller människor som kopplades till HIV/AIDS framförallt homosexuella utsattes för trakasserier 

och diskriminering (Hilte, 1996). Idag ser det annorlunda ut. Trots att diskriminering fortfarande 

är förekommande så har attityder bland professionella och allmänheten förändrats och förbättrats 

(Herlitz, 2007). För det tredje ser man på hur mycket stigmat påverkar flytet i sociala 

interaktioner. Den fjärde punkten är de reaktioner som stigmat medför och den femte punkten tar 

upp stigmats orsak och uppkomst samt förmågan att ta ansvar och kontrollera stigmat. Om 

samhället uppfattar stigmat som självförvållat eller uppkomsten av stigmat som kontrollerbart 

minskar sympatierna för de stigmatiserade och istället så ökar ilskan mot gruppen bland 

majoritetsbefolkningen (Heatherton, 2003). Tidigare forskning bekräftar detta gällande 

människor med HIV/AIDS där empatin och viljan bland professionella att hjälpa människor 

minskar om sjukdomstillståndet anses vara självförvållat (Cobb. 2002). 

 

 Den sista punkten tar upp risken som stigmat bär med sig för andra (Heatherton m.fl, 2003). Förr 

diskuterades riskerna med att leva i samhället tillsammans med människor som har HIV/AIDS. 

När sjukdomen uppkom talades det om fysiska markeringar av människor med HIV/AIDS samt 

HIV/AIDS läger bland läkarprofessioner (Hilte, 1996). Idag görs fortfarande riskbedömningar i 

arbetet med människor som har HIV vad det gäller att smittas (Li, 2007). Synligheten och 

förmågan att kontrollera uppkomsten av stigmat uppfattas som de viktigaste delarna av stigma för 

de som stigmatiserar och de stigmatiserade. Möjligheten att kontrollera stigmat leder direkt 

tillbaka till den stigmatiserade personens ansvar för att fått stigmat, om det gick att undvika eller 

om det var oundvikligt (Heatherton m.fl, 2003). 

 

4.1.1 Strukturellnivå 

Stigma existerar i alla samhällen. Detta indikerar att stigma fyller någon form av funktion och har 

betydelse för den som stigmatiserar, för gruppen den tillhör och för samhället i sin helhet. Stigma 

har sitt ursprung i kollektiva samhällen och behovet att leva i effektiva grupper (Heatherton, 

2003). Om en individ eller grupp blir en börda i samhället kan den förhindra eller hota ett 

välfungerande samhälle. Det blir fördelaktigt för individer om man selektivt undviker eller 

eliminerar individer vars beteende är destruktivt för det sociala sammanhanget (Giddens, 2007).  

Stigmatiseringen utgör en ytterligare funktion nämligen att skydda sig mot eventuella hot. Att 
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hålla sig borta från situationer som kan hota eller skada är en naturlig reaktion hos allt levande. 

Något som utgör ett hot reageras därför snabbare på och upptäcks fortare. En grupp kan utsättas 

för stigmatisering om de uppfattas vara en potentiell smittorisk. Gruppen människor med 

HIV/AIDS har sedan virusets uppkomst behandlats utifrån sjukdomens allvarlighetsgrad och man 

oroade sig för att kroppslig kontakt skulle smitta (Heatherton, 2003). Detta gav upphov till en 

vilja att fysiskt märka människor med HIV så andra visste vilka man skulle akta sig för (Hilte, 

1996). Stigmatiseringen har en systematisk funktion då majoritetsgruppen genom att systematiskt 

diskriminera stigmatiserade upprätthåller den kollektiva kontrollen. Kontrollen bidrar till en ökad 

självkänsla genom jämförelser av ”vi” och ”dem”, för om vi trycker ner andra stärker vi oss 

själva (Heatherton, 2003). Vidare bidrar det som är avvikande till att sätta gränser för att 

upprätthålla normaliteten i samhället, detta blev evident då aidsepidemin kom till Sverige. De 

samhälliga reaktionerna på sjukdomen kan tolkas som försök att dra gränser, framförallt mellan 

heterosexuella och homosexuella. Medan HIV/AIDS bör betraktas som en biologisk företeelse, 

då det är en virussjukdom så har sjukdomen skapat reaktioner bland majoritetssamhället och 

därmed så har man tillskrivit människor med HIV särskilda egenskaper. Sociologen Stanley 

Cohen har tagit fram begreppet moralisk panik som beskriver hur samhället kan reagera på 

händelser eller grupper som kan uppfattas som ett hot mot den moraliska ordningen i samhället. 

Och det är just hotet som är det grundläggande i den moraliska paniken. HIV kom tidigt att 

förknippas med oanständiga livsstilar som i huvudsak sammankopplades med homosexualitet 

(Giddens, 2007). 

 

4.1.2 Gruppnivå 

Då avvikare hotar den samhälliga strukturen, grupptillhörigheten och sammanhållningen så måste 

avvikare identifieras och stämplas för att motivera gruppmedlemmar att undanhålla fördelar från 

dem och separera dem från gruppen om det är nödvändigt (Giddens, 2007). Vissa karaktäristiska 

drag som homosexualitet stigmatiseras universellt i flera kulturer vilket bevisar att det finns 

universella likheter vad gäller stigma. Men det är också bevisat att stigma förändras över tid, 

något som var stigmatiserat förr kan förändras (Heatherton, 2007).  

 

Stigmatisering kan fylla flera olika funktioner som att öka ens självförtroende, ens känsla av 

kontroll och man kan upphöja sig själv genom att trycka ner andra. Genom att identifiera vilka 
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som är avvikande så vet man också vilka som inte är avvikande. Med hjälp av sociologiska 

termer brukar man tala om ingrupp och utgrupp, gränsdragningar mellan oss och dem. Utgruppen 

fyller ett väsentligt syfte för ingruppen vilket är att man genom andra ser vem man själv är, och 

dessa gränsdragningar skapar skillnader mellan människor i samhället. Bilden av utgruppen 

härrör ofta från fördomar och generaliseringar (Giddens, 2007). Jämförelser mellan in- och 

utgrupper bidrar till ökat självförtroende och social identitet för den ”normala” på bekostnad av 

de stigmatiserade. För att något ska vara stigma måste en uppfattning delas av flera människor så 

att uppfattningen förstör interaktionen mellan grupper och individer (Heatherton, 2003).  

 

4.1.3 Individnivå 

När vissa människor behandlas ofördelaktigt så förekommer det att dessa människor blir 

ytterligare stigmatiserade för att rättfärdiga diskrimineringen då det ursprungliga karaktärsdraget 

kan ha negativa konsekvenser. Detta har funnits diskussioner i vissa samhällen men i andra 

samhällen finns det fortfarande argument gällande homosexuella som på grund av sin sexuella 

läggning straffas med HIV/AIDS. Att stigmatisera utgör en självförsvarande funktion som 

förklarar och försvarar beteendet. Om det är så att homosexuella människor får HIV/AIDS så har 

ens förutfattade meningar bekräftats och därav är fördomar rättfärdigade. Stigma är socialt 

definierat vilket betyder att det ser olika ut i olika kulturer och tidsepoker. I vissa fall som med 

HIV/AIDS så utgör stigma ett direkt hot mot en individs fysiska hälsa men även ens psykiska 

hälsa om man ignoreras eller undviks vilket påverkar ens livskvalitet (Heatherton, 2003). 

 

För att bli stigmatiserad krävs det att ens sociala identitet eller medlemskap i samhället kan 

ifrågasättas av en majoritetsgrupp som upplever att ens identitet har brister. Människor som blir 

stigmatiserade är ofta offer för negativa stereotypiseringar och möts av reaktioner av ilska, skam, 

avsky eller ömkan (Ibid.).  

 

Konsekvenserna av att stigmatisera människor kan komma att påverka ens självkänsla. Det är 

vidare bevisat att människor som är stigmatiserade utsätts för fördomar, diskriminering, 

exklusion och våld i högre grad än de som inte blir stigmatiserade. Detta innebär att 

stigmatiserade människor utsätts i högre grad för hot mot ens självkänsla och identitet. Indirekt 

bidrar stigmatiseringen till förhöjd stress. Stigmatiserade människors tillgångar till vård, stöd, 
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jobb och boende minimeras vilket slutligen leder till social uteslutning och isolering (Ibid.). Den 

som är stigmatiserad står alltid inför en osäkerhet i mötet med andra, om de ska döma en eller 

inte. Som stigmatiserad ifrågasätter man vad andra egentligen tycker och tänker om en, vilket 

troligtvis kan leda till att det uppstår situationer som övertolkas eller misstolkas (Goffman, 1972). 

4.2 Attributionsteori  
Det har framkommit i tidigare forskning att vissa professionella anser att människor med 

HIV/AIDS har sig själva att skylla för sin sjukdom. Det framgår även att människor med 

HIV/AIDS tillskrivs vissa egenskaper, egenskaper som gör den till avvikare. I och med detta 

resultat kan attributionsteorin fungera förklarande för denna utveckling. Attributionsteorin 

kommer att fungera som ett alternativt sätt till stigmatiseringsteorin för att se på varför människor 

kan bemötas negativt av professionella. 

 

Det finns ingen enhetlig teori om attributioner, utan det vi kallar attributionsteorin består av olika 

teorier som tjänar ett syfte, att öka förståelsen för orsaksprocesser. Attributionsteorins grundare är 

Fritz Heiders och han utvecklade teorin utifrån hans intresse för människors behov av att kunna 

kontrollera och förutspå sina egna och andras händelser (Fiske, 2004) Att attribuera är att 

tillskriva människor eller händelser vissa egenskaper. Attributionsteorin finns till för att förklara 

varför människor agerar på ett visst sätt, hur hon agerar och varför händelser sker. (Ibid.). 

 

Attributionsteorin skiljer på inre och yttre attributioner där de inre attributionerna är en 

människas inre processer såsom personliga egenskaper, som är kopplade till personen. Om en 

person gör någonting gör hon det av egen fri vilja. Med yttre attributioner talar man istället om 

faktorer som finns utanför sig själv som exempelvis ekonomi och andra personers förväntningar 

på dig. Orsaken till att hon gör någonting kan då istället förklaras utanför personen själv (Ibid.). 

Att tillskriva vissa händelser inre och yttre attributioner är viktigt för individen för att förstå 

sambandet och orsaker till att vissa händelser sker. Att få en förståelse för om händelsen beror på 

personens inre faktorer eller om den beror på yttre faktorer hjälper henne även att förbereda sig 

för kommande händelser och kan därigenom även undvika vissa situationer (Fiske & Taylor, 

1991). Enligt tidigare forskning på området där vissa professionella ser HIV/AIDS som 

självförvållat läggs fokus på de inre attributionerna som att personen exempelvis skulle vara 

promiskuös, slarvig eller inte ha tänkt på att skydda sig vid samlag. De yttre attributionerna 
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glöms bort, att sjukdomen kan vara ett resultat av yttre faktorer som exempelvis dålig information 

om säkert sex eller fattigdom.  

Aktör- observerar effekten är ett fenomen som visar att när människor letar efter orsaker för att 

förklara sina egna händelser tenderar de att leta efter orsaken i de yttre faktorerna medan de inre 

faktorerna är i fokus när man förklarar andra människors beteenden eller händelser. Detta 

förklaras genom att när man observerar någon annan riktas fokus mot personen själv. När man 

istället analyserar sig själv kan man inte se sig själv utföra vissa händelser och fokus riktas 

automatiskt på yttre faktorer. En annan förklaring till att människor fokuserar på yttre faktorer när 

man förklarar sitt eget handlande är att man själv kan tänka att om man hamnade i en liknade 

situation skulle man agera annorlunda och aldrig utsätta sig själv för risk. När man observerar 

någon annan tänker man inte att den personen även hon kanske skulle agera annorlunda utan ser 

istället bara den rådande situationen och hur hon agerade (Hogg & Vaughan, 2002).  

 

Harold Kelley utvecklade Heiders teori och fokuserade på hur människor använder sig av sina 

attributioner. Människor samlar på sig information om mänskligt beteende, om hur personer 

handlar i olika situationer och attribuerar dem olika egenskaper. Denna kunskap man har samlat 

på sig används vidare i mötet med andra människor för att förklara vissa människors egenskaper 

och personliga val (Ibid). Socialarbetare och andra professionella samlar på sig information vid 

varje möte med nya människor, möter de då människor med HIV/AIDS som uppvisar likadana 

egenskaper eller tendenser finns det en risk för att börja generalisera och behandla gruppen som 

en enhet. 

 

Wiener som tillhör den behavioristiska skolan har utvecklat sin gren av attributionsteorin där 

fokus ligger på de konsekvenser som attribution kan medföra. Wiener utgår från tre olika 

processer för att hjälpa människor att förstå orsaker till vissa händelser. 

 

1. Locus of causality- ser på hur människor använder sig av inre respektive yttre 

attributioner, hur människor tillskriver olika faktorer på likadana händelser.  Denna 

process förklarar även människors behov att belöna och bestraffa. Här spelar även de inre 

och yttre faktorerna roll, då man tenderar att bestraffa människor hårdare då en negativ 

händelse är påverkad av inre faktorer än om den är påverkad av yttre faktorer ( Deaux, 
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1993). Att HIV/AIDS sjuka blir bemötta på ett negativt sätt kan vara ett undermedvetet 

sätt att straffa personen, om de upplever att det är inre faktorer som är orsaken till 

sjukdomen.  

2. Stability- ser på hur huruvida orsakerna är bestående eller skiftande. Inre attributioner kan 

oftast skiftas och förändras med tiden medan yttre faktorer oftast är mer bestående. 

3. Controllability- fokuserar på vilken grad av makt man har för att kunna bearbeta och 

förändra orsakerna till händelsen eller beteendet. Om beteendet inte går att bearbeta eller 

förändra kan händelsen istället ses som en slump vilket ger människan lite att jobba med 

inför framtiden (Ibid.).  

 

Det finns ännu en process inom den behavioristiska attributionsteorin som är locus of control. 

Med detta menas att människor antingen tenderar att se sina eller andras händelser eller 

beteenden i förhållande till antingen inre eller yttre faktorer. Detta medför att människor blir låsta 

i sitt tänkande och söker förklaringar i antingen inre eller yttre faktorer ( Ibid.).  

 

Man talar även om fundamentala attributionsfel där man skyller en händelse på inre faktorer och 

totalt bortser från yttre faktorer trots att det finns klara tecken på att händelsen kan ha orsakats av 

yttre faktorer. En förklaring till varför detta sker är att människor tenderar att vara mer 

intresserade att förklara händelser utifrån personen själv. Brist på kunskap, kulturella faktorer, 

fördomar och konspirationsteorier är bland andra faktorer som påverkar de fundamentala 

attributionsfelen (Hogg & Vaughan, 2002) 

 

4.3 Livskvalité 

Stigmatisering och attribution kan medföra vissa konsekvenser för de individer som blir utsatta. 

Negativa känslor kan uppkomma hos individen och hur dessa känslor kommer att påverka 

individen längre fram är svårt att säga. Teorier om livskvalité är ett sätt att se hur olika händelser 

i människors liv kan påverka deras livskvalité. 

 
Livskvalité kan beskrivas utifrån värdefrågor som ”vad är det som gör livet värt att leva” och 

”vad är det som gör ett liv bra för den som lever det”. Livskvalité förklaras utifrån filosofiska 

termer att en person har hög livskvalité om hon har det bra, medan livskvalitén är låg om hon har 
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det dåligt. Med hög livskvalité menar författaren inte att personen lever ett moraliskt högtstående 

liv, utan att personen lever ett liv som enligt henne själv är bra. Livskvalitet är olika för alla 

människor och ett bra liv betyder olika för den som lever det. Av den anledningen kan det vara 

väsentligt att skilja på instrumentalt värde, vad som är bra för oss som medel till något annat och 

finalt värde, vad vårt mål är. Livskvalitetsfrågan fokuserar därför på hur man ska eftersträva 

positiva finala värden och eliminera de negativa finala värdena (Brülde, 2003)  

 

Det är viktigt att reflektera över vad livskvalité är. Livskvalité är av normativ relevans, våra 

föreställningar påverkar våra sätt att handla på. Dessa föreställningar bestämmer innehållet i våra 

internaliserade normer och värderingar. Man kan dra paralleller mellan de normativa 

föreställningar vi har om hälsa, att vi alltid bör eftersträva god hälsa. På samma sätt har 

livskvalitet en normativ relevans då man bör eftersträva hög livskvalitet och har det som mål. 

Inom vissa delar av hälso- och sjukvården som den palliativa vården ligger fokus på att förbättra 

den sjukes livskvalitet men förväntas inte påverka förloppet av sjukdomen. Sjukvården tar därför 

på sig ett visst ansvar att bevara eller öka livskvaliteten hos människor de möter (Ibid.). Det finns 

undantag till att de normativa föreställningarna alltid har livskvalité som mål. Ett exempel är att 

livskvalitet är sammankopplat till människors rättigheter då människor som har det sämst är 

berättigade till mer hjälp och stöd än andra (Ibid.).  

 

Livskvalitet är ett dimensionellt begrepp, en människas livskvalitet är något som varierar och har 

inga villkor som tillsammans kan avgöra livskvaliteten. I och med detta blir begreppet svårt att 

analysera. Ett alternativ är att man fokuserar på livskvalitetsnivåer och istället för att använda 

begreppet livskvalitet byta ut det mot ett icke-dimensionellt uttryck som ”tillfredsställande liv” 

och ett ”bristfälligt liv”. På detta sätt kan man sätta upp individuella villkor som är uppfyllda för 

antingen ett tillfredställande eller bristfälligt liv. Ser man begreppet utifrån en dimensionell och 

komparativ typ krävs det inte att man hittar tillräckliga villkor för dimensionerna utan fokuserar 

på livskvalitetsförändringar och jämförelser. Till exempel vad det innebär att ligga på en viss nivå 

och vad förändringarna innebär. Det räcker dock inte att avgöra vad som är finalt bra eller dåligt 

för en viss person och på det viset bevisa hur bra hon har det, utan dessa faktorer måste vägas 

mot varandra. För att göra detta måste de finala värdena mätas och sättas in på en skala, där man 
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kan utgöra hur stor betydelse de goda och dåliga sakerna har i personens liv (Brülde, 2003). 

Livskvalitet kan ha olika betydelse utifrån vilka glasögon man tittar på begreppet genom.  

 

Teorier om livskvalitet finns till för att kunna svara på tre frågor: 

1. Vad är det som har finalt värde (positivt eller negativt) för en person? Vilka händelser om 

de finns närvarande i en persons liv påverkar henne positivt eller negativt.  

2. Hur ska man avgöra hur finalt bra eller dåligt ett visst sakförhållande är för en viss 

person? 

3. Hur ska man avgöra var på livskvalitetsskalan en viss person befinner sig vid en viss 

tidpunkt, dvs. hur bra hennes liv (som helhet) är vid denna tidpunkt? (Ibid.). 

 

4.3.1 Hedonismen - teorin om det goda livet 

Hedonismen utgår från att alla behagliga upplevelser fungerar som finalt bra för en person medan 

alla obehagliga upplevelser fungerar negativt för personer oavsett vilka andra egenskaper 

upplevelserna har. Ett överflöd av behagliga känslor ger ökad livskvalité. Centralt i den 

hedonistiska teorin är upplevelsekravet där upplevelserna står i centrum för att det finala värdet 

för en person. Livskvalité mäts genom att se hur hon mår vid en viss tidpunkt, hur mycket behag 

och obehag hon upplever just då. Hedonismen fokuserar vidare endast på insidan, yttre faktorer 

har ingen påverkan på hennes livskvalité.  Yttre faktorer är mer ett instrumentellt värde som kan 

ha betydelse om de har en positiv eller negativ inverkan på våra upplevelser (Brülde, 2003). Att 

drabbas av HIV kan ses som en yttre faktor som har en negativ inverkan på våra upplevelser, men 

själva livskvalitén är beräknad på hur personen mår inombords utan yttre faktorers påverkan.  

 

Enligt Hedonismen fungerar behagliga respektive obehagliga upplevelser finalt för subjektet. 

Detta har fått delade åsikter från de modifierade hedonisterna som förnekar att ett positivt värde 

endast beror på hur behaglig en upplevelse är. De anser att mindre behagliga upplevelser även 

dem kan verka positivt och tvärtom om upplevelserna även har andra värdefulla egenskaper. De 

modifierade hedonisterna tar även avstånd till att man kan mäta livskvalité vid en viss tidpunkt 

endast baserat på hur mycket behag respektive obehag hon känner. De anser snarare att man kan 

mäta hur finalt bra och dåligt hennes upplevelser är för henne vid just denna tidpunkt (Ibid.)   
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5. RESULTAT 
 
Av de 17 respondenterna var 14 stycken män (82,4 %) och tre stycken kvinnor (17,6 %) vilket 

visar på en klar majoritet av manliga respondenter. På grund av denna ojämna könsfördelning 

kommer inga analyser kunna utföras på sambandet mellan kön och andra oberoende variabler. Av 

dessa var tolv stycken svenskar, två stycken sydamerikaner, en finsk, en eritrean och en 

dominikan. Från undersökningen kunde utläsas att de flesta 11 av 17 fick sin diagnos under 2000 

talet, fyra stycken fick sin diagnos under 1990 och två stycken under 1980-talet med den tidigaste 

diagnosen 1986. 

 

 

Tabell 1 visar på sambandet mellan de tillfrågades kön och könet på deras nuvarande/senaste 

partner. 

   Partner 

   Kvinna Man Total 

Antal 3 11 14Man 

I mitt nuvarande/senaste 

förhållande var min partner 
100,0% 84,6% 87,5%

Antal 0 2 2Kvinna 

I mitt nuvarande/senaste 

förhållande var min partner 
                      0% 15,4% 12,5%

Antal 3 13 16

 

 

 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabell 1 visar att av alla respondenter var två stycken kvinnliga varav två i sitt nuvarande eller 

senaste förhållande hade en manlig partner. På den tredje kvinnan saknas uppgifter på huruvida 

hennes partner var man eller kvinna. Av de övriga respondenterna var det två män som lever eller 

levde tillsammans med en kvinna. Övriga 12 män i undersökningen hade eller har en manlig 

partner. Majoriteten av våra tillfrågade är homosexuella män vilket kan kopplas samman med den 

statistik som finns på människor som lever med HIV/AIDS. Homosexuella män är den grupp som 

är överrepresenterade i statistiken och även den grupp som ökar mest. 
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Tabell 2 visar på hur de tillfrågade uppfattade att professionella inom vården bemötte dem vid 

deras första stödsamtal efter diagnosen (flera alternativ kunde anges) 

 Antal Procent % 
Tillmötesgående  12 70,6 
Sympatisk  8 47,1 
Undvek ögonkontakt  2 11,8 
Distanserat  1 5,9 
Annat 1 5,9 
 

I tabell 2 framkommer det att en majoritet av de tillfrågade upplevde att de blev bemötta på ett 

tillmötesgående sätt av professionella inom sjukvården. En minoritet av de tillfrågade upplevde 

att de blivit bemötta distanserat eller att den professionelle undvek ögonkontakt. Svarsalternativet 

annat representerar i tabell 2 att den tillfrågade blivit bemött oengagerat/likgiltigt. De tillfrågade 

hade möjligheten att ange flera svarsalternativ så en person kan exempelvis både fyllt i 

tillmötesgående och sympatisk. Undersökningen visade på en dominans av positivt bemötande 

från de professionella på Noaks Ark.  

 

Tabell 3 visar på hur de tillfrågade uppfattade att professionella bemötte dem vid deras första 

samtal hos Noaks Ark (flera alternativ kunde anges) 

 Antal Procent % 
Tillmötesgående 13 76,5 
Sympatisk 11 64,7 
 
Tabell 3 visar på att respondenterna upplevde bli bemötta tillmötesgående och sympatiskt av de 

professionella på Noaks Ark.  
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Tabell 4 visar på vilka känslor som uppkom efter de tillfrågades första kontakt med 

professionella inom vården (flera alternativ kunde anges) 

 Antal Procent % 
Känslor av hopp 8 47,1 
Känslor av klarhet 4 23,5 
Positiva känslor 3 17,6 
Skuld 3 17,6 
Skam 4 23,5 
Uppgivenhet 4 23,5 
Depression 4 23,5 
Annat 2 11,8 
 
I Tabell 4 kan det utläsas att resultatet av den genomförda undersökningen visade på att känslorna 

var mer skiljda i undersökningen om vilka känslor som uppkom i samband med den första 

kontakten med sjukvården. Över 20 % av de tillfrågade upplevde känslor av skam, skuld, 

uppgivenhet och depression. Svarsalternativet annat representerar i tabell 4 1; känslor av panik 

och 2; inget särskilt. Det kan även utläsas att ungefär hälften av de tillfrågade upplevde känslor 

av hopp. 

 

 

Tabell 5 visar på vilka känslor som uppkom efter de tillfrågades första kontakt med 

professionella på Noaks Ark (flera alternativ kunde anges) 

 Antal Procent % 
Känslor av hopp 9 52,9 
Känslor av klarhet 5 29,4 
Positiva känslor 11 64,7 
Annat 1 5,9 
 
Tabell 5 visar på att känslor som uppkom hos de tillfrågade i mötet med professionella på Noaks 

Ark var av positivt slag.  

 
 

Majoriteten av de tillfrågade upplevde att kunskapsnivån bland professionella som de mött inom 

sjukvården var hög. Kunskapsnivån om smittorisk och att leva med HIV/AIDS sågs som hög av 

respondenterna (76,8 %). Resterande 17,6 % ansåg att kunskaperna var medelhög medan 5,9 % 

inte visste. Undersökningen visade på att respondenterna ansåg att kunskaperna som fanns hos de 

professionella på Noaks Ark var högre där 94,1 % ansåg att kunskaperna om smittorisk var höga 

och 5,9 % svarade att de inte visste. På frågan om kunskap att leva med HIV/AIDS visade 
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resultatet aningen lägre där 88,2 % ansåg att kunskapen om att leva med HIV/AIDS var höga och 

11,8 % ansåg att kunskapen var medel. 

 
 

Tabell 6 Visar på vad de tillfrågade ansåg var orsakerna till att de blev kränkta 

 Antal Procent % 
Sexuell läggning 4 57,1 
Ålder 1 14,3 
Sjukdomen HIV/AIDS 6 85,7 
Utseende 1 14,3 
Funktionshinder  1 14,3 
Vet ej 1 14,3 
Annat  1 14,3 
 
Undersökningsgruppen fick svara på en fråga om de någon gång blivit bemötta av professionella 

på ett visst sätt att de känt sig kränkta. Av de 17 tillfrågade hade 41,2 % blivit bemötta på ett visst 

sätt att de känt sig kränkta, 47,1 % svarade nej och 11,8 % visste inte. En följdfråga ställdes om 

vad de tillfrågade ansåg vara orsaken till kränkningen. Dessa redovisas i Tabell 6. Observera att 

flera svarsalternativ kunde anges. 

 

I tabell 6 kan det utläsas att en majoritet (85,7 %) av undersökningsgruppen upplevde sig blivit 

kränkta och ansåg att orsaken var sjukdomen HIV/AIDS. Den näst största orsaken till 

kränkningen var sexuell läggning som 57,1 % av de tillfrågade hade angett. 

 

 

Tabell 7 visar antal av de tillfrågade som undvikit att söka vård och orsaker till att de inte sökt 

vård. 

   Fråga 21. Har du sedan din diagnos 
undvikit att söka vård 

   Ja Procent % 
Om du svarat ja på fråga 21, vad 
var orsaken 

Negativa 
erfarenheter 
från tidigare 
besök 

Antal 3 60 

 Annat Antal 2 40 
 
Utifrån tabell 7 kan vi utläsa att totalt fem personer har undvikit att söka vård. Av dessa så har tre 

personer valt att inte söka vård på grund utav negativa erfarenheter från tidigare besök. Medan de 

andra två upplevde en rädsla för att mötas av negativa reaktioner och en rädsla att berätta för 

allmänvården.  
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Diagram 1 visar hur många procent av de tillfrågade som någon gång undvikit sociala 

sammanhang på grund av sin sjukdom och om de även gör det idag. 
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Respondenterna fick frågan om de någon gång har undvikit sociala sammanhang på grund av sin 

sjukdom (fråga23) och om det även idag händer att de undviker sociala sammanhang på grund av 

sin sjukdom (Fråga 24). Resultaten visas i diagram 1. På fråga 23 kunde vi utläsa att 58,8 % har 

undvikit sociala sammanhang på grund av sin sjukdom, 29, 4 % svarade nej och 11,8 % visste 

inte. På fråga 24 kunde vi utläsa att 52,9 % har undvikit sociala sammanhang på grund av sin 

sjukdom, 29, 4 % svarade nej och 17,6 % visste inte.  

 

Undersökningsgruppen fick en fråga om professionella någon gång har fått dem att känna skuld 

för sin sjukdom. Resultatet visade på att 29,4 % svarade ja. 58,8 % svarade att en professionell 

aldrig fått dem att känna skuld för sin sjukdom medan 5,9 % procent inte visste. Bortfallet på 

denna fråga var 5,9 %. 

 

Tabell 8 visar på om de tillfrågade upplever att de fått den hjälp och det stöd som de hade velat 

vid deras första stödsamtal inom vården efter att de hade  fått sin diagnos. 

 Antal Procent % 
Ja 6 42,9 
Nej 3 21,4 
Till viss del 5 35,7 
 
I tabell 8 visas resultaten av den genomförda undersökningen, denna fråga baseras på 14 enkäter 

då det fanns tre bortfall. Av de 14 så upplevde 42,9 % att de fått den hjälp och stöd de behövde. 

Resterande ansåg att de inte fått det eller att de till viss del fått den hjälp och stöd de behövde. En 
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likadan fråga ställdes men istället i förhållande till Organisationen Noaks Ark. Majoriteten (88,2 

%) av de tillfrågade ansåg att de hade fått det stöd och den hjälp de behövde. Övriga ansåg att de 

till viss del fått den hjälp och stöd de behövde. De tillfrågade hade även möjligheten att lämna 

övriga kommentarer i slutet av undersökningen, en av kommentarerna som lämnades var:  

 

”Noaks Ark har varit det allra största stödet, sådan medmänsklighet med mera. Som man 

behöver i den här situationen och kommer att behöva det, dom finns för oss HIV ”. 

 

” Det var det bästa i mitt liv och det är det fortfarande, här på Noaks ark känner jag mig som en 

av alla som drabbats av detta. Jag känner mig sedd och att folk har tid för mig. Jag kommer för 

att ladda mina krafter och träffa mina vänner.” 

 

Liknade kommentarer har lämnats av flera respondenter vilket säger att Noaks Ark fungerar som 

ett bra stöd för människor med HIV/AIDS. Undersökningen har visat på skiftande åsikter 

angående professionellas bemötande av respondenterna i stödsamtal hos sjukvården och Noaks 

Ark. Undersökningen kunde visa på att de var enade på en fråga, att de hade någon i deras 

nätverk att prata med om sin sjukdom.  
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6. DISKUSSION 
 

6.1 Diskussion utifrån teorier om stigmatisering 

Resultatet av enkätundersökningen indikerar att majoriteten av de tillfrågade upplever att har 

blivit positivt bemötta i olika vårdsammanhang som de har kommit i kontakt med på grund av 

deras sjukdom. Det positiva resultatet kan ha olika förklaringar. En anledning kan ha att göra med 

när deras diagnos fastställdes. De flesta av respondenterna fick sina diagnoser fastställda på 

2000- talet. Även om diagnosen var fastställd tidigare så betydde inte det att bemötandet bland 

professionella uppfattades som negativt. Men tidigare forskning antyder att den uppfattade 

diskriminering minskade bland HIV smittade som nyligen fått diagnosen (Schuster m.fl., 2005). 

Svensk forskning indikerar även att attityder gentemot HIV/AIDS sjuka har förbättrats de senaste 

decennierna vilket skulle kunna vara en anledning till att människor med HIV/AIDS har positiva 

inställningar till möten med professionella (Herlitz, 2007).  

 

Vidare ansågs kunskapen om HIV/AIDS bland de professionella vara av hög standard enligt 

majoriteten av undersökningsgruppen. Tidigare utvärderingar har gjorts där socialarbetare 

utbildats och deras kunskaper om HIV/AIDS har förbättrats efter utbildningen vilket vidare har 

haft positiv inverkan på arbetet med människor med HIV/AIDS (Linsk m.fl. 2002). Detta påvisar 

vikten av kunskaper om HIV/AIDS i arbetet med människor som har sjukdomen. Även i Sverige 

har det skett förändringar gällande synen på HIV/AIDS om man jämför med när smittan uppkom 

(Hilte, 1996). Resultatet i denna undersökning kan tolkas som att kunskaperna om HIV/AIDS 

inom svensk sjukvård är hög. En ökad kunskapsnivå bidrar sannolikt till förbättrad vård vilket 

kan leda till positiva uppfattningar om vården bland människor med HIV/AIDS.  

 

Trots att majoriteten ansåg sig bli positivt bemötta av professionella i vårdsammanhang utöver 

organisationen Noaks Ark så fanns det dem vars inställning var motsatt. En del av respondenterna 

uppgav att professionella vid första kontakten bemött dem negativt på olika sätt. Antingen så 

hade de professionella undvikigt ögonkontakt, agerat distanserat, likgiltigt eller oengagerat. 

Tidigare amerikansk forskning pekar på en överrepresentation av människor i en undersökning 

som stött på olika beteenden och uttryck bland professionella som kan ses som stigmatiserande. 

Studien hävdade att stigmatiseringen kunde vara omedveten men uppkom i interaktioner med 

HIV/AIDS sjuka (Lance, 2007). En annan studie visade på ett liknande resultat där 26 % av de 
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2466 tillfrågade respondenterna uppgav att de känt sig diskriminerade av professionella på grund 

av deras HIV/AIDS sjukdom (Schuster m.fl. 2005). Trots att vår undersökningsgrupp är för liten 

för att kunna dra några generella slutsatser så kan man föreställa sig att de respondenter som 

blivit bemötta negativt av professionella har blivit utsatta för stigmatisering. 

 

I denna studie utgjordes majoriteten av undersökningsgruppen av homosexuella. Det faller sig 

ganska naturligt att de personer i undersökningsgruppen som känt sig negativt bemötta av 

professionella är homosexuella då gruppen är överrepresenterad. Däremot indikerar tidigare 

forskning att gruppen homosexuella med HIV kan utsättas för ökad risk. HIV kom tidigt att 

förknippas med oanständiga livsstilar som i huvudsak sammankopplades med homosexualitet 

(Giddens, 2007). Internationell forskning hävdar även att deras manliga respondenter utsattes för 

stereotypisering och antogs vara homosexuella och hade av den anledningen fått HIV (Sayles, 

2007). Vidare påstår teorier om stigmatisering att om homosexuella smittats med HIV så 

uppfattas det som ett berättigat straff på grund av sin sexuella läggning. Om det är så att 

homosexuella människor får HIV har ens förutfattade meningar bekräftats och därav är fördomar 

rättfärdigade (Heatherton, 2003). Då populationen i den här undersökningen är för liten för att dra 

några slutsatser så kan man ändå föreställa sig att problematiken skulle uppkomma i högre grad i 

en större undersökningsgrupp. 

 

Men trots att majoriteten respondenter hade positiva erfarenheter av vård framkom det att fem av 

17 har undvikt vård. Anledningarna har att göra med tidigare negativa bemötanden inom vården 

samt en rädsla för reaktionerna inom den allmänna vården. I studien gjord av Sayles med flera 

(2007) uppgav alla deltagare i undersökningen att de blivit stigmatiserade av professionella. Detta 

resulterade i att människor med HIV/AIDS oftast inte delade med sig om sin sjukdom till 

professionella förutom till specialistläkare på grund av rädslan att bli diskriminerad (Sayles, 

2007). Enligt annan tidigare forskning som utfördes i Kina så framkommer det att den största 

anledningen till diskriminering av människor med HIV/AIDS inom professioner var fördomar 

bland professionella (Li m.fl. 2007). Det är visserligen en minoritet i den här undersökningen 

som har undvikit vård. Men man skulle kunna spekulera och säga att Sverige är ett framstående 

land gällande jämställdhet och har kommit längre även på stigmatiseringspunkten och av den 

anledningen upplever inte lika många människor i Sverige diskriminering på grund av HIV/AIDS 
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som i andra länder. 

 

Majoriteten av undersökningsgruppen medgav att de har undvikit och undviker sociala 

sammanhang. Man kan föreställa sig att majoriteten av undersökningsgruppen finner 

interaktioner med andra jobbigt, och av den anledningen så bortser man från sociala 

sammanhang. Man kan också föreställa sig att detta beror på deras sjukdom. 

Stigmatiseringsteorin menar att en person med HIV/AIDS kan komma att bli stigmatiserad på 

grund av sin sjukdom och av den anledningen inte bli accepterad i sociala sammanhang. I dessa 

sociala situationer kan personen med HIV/AIDS ifrågasättas och bli utpekad, förminskad och 

nedvärderad i andras ögon (Heatherton, 2003). Detta kan vara anledning nog för att 

respondenterna i denna undersökning ska undvika sociala sammanhang. Människor som 

behandlas på det här sättet stigmatiseras och stigma växer ur förutfattade meningar och stereotypa 

föreställningar (Goffman, 1972). För att inte utsättas för detta kan det innebära att man utesluter 

sig själv från sociala sammanhang och blir socialt exkluderad.   

 

HIV/AIDS kan uppfattas som ett osynligt stigma vilket kan medföra konsekvenser i sociala 

sammanhang till exempel att inte kunna identifiera sig med andra som inte har HIV/AIDS eller 

känna ett behov att undanhålla eller dölja sjukdomen vilket kan påverka ens psykiska välmående 

(Goffman 1972). Det finns olika saker som kan komma att spela roll för en människa med ett 

stigma som HIV/AIDS och dess sociala interaktioner med människor. Positivt var dock att alla i 

undersökningen angav att de hade någon att tala med. Detta indikerar att våra respondenter trots 

erkännande att vissa av dem undviker sociala sammanhang inte är helt utelämnade utan har stöd i 

form av en vän, familjemedlem eller terapeut.  

 

Majoriteten respondenter uppgav att de fått HIV/AIDS genom sexuell överföring. Mycket 

forskning tyder på att människor som har fått HIV genom sexuell kontakt tenderar att 

stigmatiseras ytterligare. En intervjuperson i en kvalitativ studie uppgav att människor tenderade 

till att tycka att sjukdomen var självförvållad om man haft oskyddat sex och att man då fick 

skylla sig själv och att man förtjänade att straffas (Sayles, 2007). I en ytterligare studie anses 

människor bära mer ansvar för att ha smittats med HIV/AIDS och beskylls i högre grad av 

professionella och bemöts i högre grad av ilska och skuld och professionella är mindre villiga att 
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hjälpa dessa (Cobb, 2002). I den här undersökningsgruppen uppgav fyra personer känslor av 

skam på grund av sjukdomen. För de fyra som kände skam uppgav tre att sjukdomen var sexuellt 

överförd medan en inte visste. Men känslan av skam kan mycket väl vara förknippad med 

samhällets negativa attityder om HIV och sexuell överförbarhet.  

 

Trots att flertalet av respondenterna ansåg att de blivit positivt bemötta vid första mötet med en 

professionell efter diagnosen så uppgav tre respondenter att de inte fått det stöd som de behövde 

vid det första tillfället. Man skulle kunna dra kopplingar till studien gjord av Cobb med flera 

(2002) då det visade sig finnas ett samband mellan den professionelles yrkesroll och viljan att 

hjälpa. Undersökningen framhäver att desto mindre professionella kommer i kontakt med 

HIV/AIDS sjuka desto större är oviljan till hjälp och stöd. Man skulle kunna föreställa sig att 

detta i högre grad kan kopplas till den allmänna vården i Sverige snarare än specialist 

mottagningar. Om det skulle vara fallet så blir vikten av specialistmottagningar uppenbar vilket 

även bekräftas i denna studie då Noaks Ark enväldigt uppfattas som en bra organisation för 

människor med HIV/AIDS.  Om stödet från professionella var bristfälligt på grund av 

respondenternas sjukdom så skulle man kunna tänka sig att det är ett uttryck för professionellas 

negativa attityder mot människor som har HIV/AIDS. Icke stödjande bemötanden bland 

professionella i sjukvårdssammanhang kan lätt resultera i en känsla av underordning bland 

HIV/AIDS patienterna (Goffman, 1972).   

 

Trots att de flesta undersökningspersonerna uppgav positiva känslor vid det första mötet med 

professionella efter diagnosen så framkom också känslor av skuld, skam, uppgivenhet och 

depression bland respondenterna. Dessa känslor skulle mycket väl kunna vara kopplade till hur 

bemötandet från den professionella såg ut. Enligt tidigare studier upplever människor med 

HIV/AIDS att de beskylls för sjukdomen vid diagnosen. Deltagarna i den tidigare 

undersökningen uppgav även att skuldbeläggningen hade en påverkan på dem som ofta 

resulterade i självbeskyllande känslor (Sayles, 2007). Vidare ansåg fem av respondenterna att de 

vid något tillfälle blivit kränkt av en professionell. Om professionella skulle uppleva att en person 

innehar ett stigma, en misskrediterande egenskap så kan den personen reduceras till att bli det 

som stigmat symboliserar (Goffman, 1972). En del av respondenterna uppgav att kränkningen 

hade med sjukdomen HIV/AIDS att göra men även deras sexuella läggning. En person i vår 
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studiegrupp uppgav att den känt sig diskriminerad och att den upplevde att anledningen var 

sjukdomen HIV men även drogmissbruket. Detta skulle även kunna kopplas till att personer som 

har ett stigma som drogmissbruk eller homosexualitet kan bli ytterligare stigmatiserade för att 

rättfärdiga diskrimineringen då den ursprungliga karaktärsdraget kan ha negativa konsekvenser 

som HIV (Heatherton, 2003). 

 

6.2 Diskussion utifrån ett attributionsteoretiskt perspektiv 
 
Undersökningen visar på att över 40 % av alla respondenter har känt sig kränkta i samtal med 

professionella. Anledningen till denna kränkning hade till stora delar att göra med sjukdomen 

HIV/AIDS men även tillsammans med sexuell läggning eller andra utmärkande drag. Detta blir 

relevant i förhållande till attributionsteorin där just attributioner är i fokus. I det här fallet blir de 

inre attributionerna relevanta då det kan förhålla sig så att de professionella tillskriver dessa 

människor vissa egenskaper som enligt dem är typiska för en människa med HIV/AIDS eller för 

ett homosexuellt levnadssätt. När man talar om inre attributioner hålls personen ansvarig för sina 

val. HIV/AIDS är en sjukdom som inte kan upptäckas med blotta ögat, de professionella som 

kommer i kontakt med personer med HIV/AIDS är medvetna om sjukdomen. Det möjliggör att 

tillskriva dessa människor vissa egenskaper som de kanske inte hade blivit tillskrivna om de 

professionella inte varit medvetna om personens tillstånd.  

 

Det framkom även i undersökningen att ett fåtal av respondenterna har känt av negativa attityder i 

mötet med professionella inom vården. Dessa kan även kopplas med hur människor tillskriver 

vissa människor olika egenskaper och utifrån det beter sig annorlunda mot dem. Att 

professionella undviker ögonkontakt eller beter sig distanserat behöver däremot inte kopplas till 

att personerna hade HIV, då dålig ögonkontakt kan vara en svaghet hos den professionelle i 

allmänhet. Ett distanserat förhållningssätt kan även diskuteras då det inte behöver vara kopplat 

till att personen har HIV utan kan även vara ett resultat av att personen inte vet hur han ska agera 

i situationen, att han kanske beter sig distanserat för att inte göra personen obekväm eller känna 

sig utpekad.  

 

För att återkoppla till det yttre och inre attributionerna så blir aktör-observerar effekten intressant 

i och med att de inre attributionerna bidrar till att man ansvarar för de val man gör. Som aktör 
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söker man efter förklaringar i den observerade personens inre, till varför en händelse skedde. I 

samtal med professionella finns en viss hierarki där den professionella bli överordnad klienten. 

Om den professionella söker svar i de inre faktorerna hos klienten och samtidigt ser sig själv 

utifrån aktör-observerar perspektivet, där han inte kan se sig själv hamna i den situationen, kan 

detta resultera i att klyftorna blir större mellan den professionelle och klienten. Detta kan även 

medföra obehag för klienten. Dynamiken mellan den professionella och klient är viktig och 

undersökningen visade att en tredjedel av de tillfrågade har undvikit att söka vård, på grund av 

negativa erfarenheter från tidigare samtal eller utav en rädsla att berätta för personal inom 

sjukvården.  

 

Kelleys utveckling av attributionsteorin handlar om hur människor samlar på sig information om 

mänskligt beteende och hur detta påverkar människor. Som vi ser det kan detta påverka både 

positivt och negativt. Negativt då professionella kanske samlar på sig negativa erfarenheter av 

arbete med gruppen och har en negativ inställning i samtalen med denna grupp. Då de flesta av 

vara undersökningspersoner även är homosexuella kan detta spela in på vilken attityd de möter 

från professionella. Att samla på sig kunskaper om mänskligt beteende kan även fungera positivt 

som det exempelvis har gjort för Noaks Ark, de har lång erfarenhet av att jobba med denna grupp 

och har samlat på sig kunskap om sjukdomen men även kunskap om hur man ska möta klienterna 

på ett bra och respektfullt sätt.  

 

En av konsekvenserna av att attribuera är att skuldbelägga människor. När en händelse sker som 

är påverkad av inre faktorer finns en tendens att skuldbelägga personen. I undersökningen visade 

det att en tredjedel av de tillfrågade hade någon gång utifrån samtalet med den professionelle känt 

skuld för sin sjukdom. Skuld och sexualitet hör ihop då sexualitet är ett känsligt ämne och varit 

skuldbelagt under en lång tid. Kvinnor i synnerhet har länge behövt känna skuld över sin 

sexualitet. HIV kan vara den ultimata skuldbeläggningen då det är den värsta konsekvensen av 

oskyddat sex i mångas ögon. Då oskyddat sex är den vanligaste anledningen till att smittas med 

HIV kan människors skuldbehov förklaras bättre, då många människor kanske anser att det är 

enkelt att skydda sig och när en sån här sak händer har man bara sig själv att skylla. Har man 

dessa åsikter att sjukdomen är självförvållad kan det lysa igenom hos den professionella och 

överföras på personen de pratar med så att han eller hon upplever skuld och skam.    
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Vidare visar undersökningen på känslor som uppstod efter samtal hos professionella inom vården 

och Noaks ark. Känslorna kan vara baserade på attityderna hos den professionelle, men vi kan 

inte utelämna att känslorna som uppstod under mötet även kan vara av annat slag och inte vara 

direkt kopplade till den professionelle. Locus of Control förklarar hur man kan se sina egna 

händelser utifrån antingen inre eller yttre faktorer. Om man endast fokuserar på inre faktorer och 

skuldbelägger sig själv kan känslor av skuld och skam uppkomma eller att man känner sig 

deprimerad. Desamma gäller om man väljer att se sitt tillstånd som ett resultat av endast yttre 

faktorer kan det vara svårt att komma i ro med sig själv då man bara skyller ifrån på faktorer man 

inte kunnat påverka. 

 

6.3 Diskussion utifrån teorier om livskvalité  

Livskvalité frågor har blivit alltmer aktuella i den dagliga debatten. Hur ser vårt liv ut och vad i 

vårt liv gör det värt att leva. Det finns inga universala mått på vad livskvalité är och hur bra man 

ska ha det för att man ska uppnå hög livskvalité. Livskvalité är något som är unikt och väldigt 

individuellt. Vissa människor påverkas mer än andra av negativa händelser samtidigt som 

människor påverkas olika när positiva saker sker. Samtalen med professionella kan fungera som 

instrumentala värden, något bra som fungerar som medel för att uppnå något annat. Därför är det 

viktigt att samtalen fungerar positivt för personen som söker hjälpen. Så att det instrumentala 

värdet fungerar som ett hjälpmedel för att klara sig förbi svårigheterna med att leva med HIV. 

Undersökningen visade på att flest personer var nöjda med samtalen som de fått på Noaks Ark. 

Så betyder det att livskvaliteten blir högre av samtal på Noaks Ark jämfört med samtal som hålls 

inom vården? Det man kan påstå är att man i hjälporganisationer som Noaks Ark, där människor 

kan vara aktuella under en längre period kan fokusera på att eftersträva de positiva fina värdena. 

Efter att man har kommit över den värsta tiden kan man börja blicka framåt och se vad som krävs 

för att personen ska må bättre och därav höja sin livskvalité.  

 

Sjukvården har ett visst ansvar att bevara eller öka livskvaliteten hos människor de möter. Enligt 

undersökningen kan vi säga att sjukvården gör det till viss del. Några av respondenterna upplevde 

negativa känslor efter mötet med professionella från sjukvården vilket kan bidra till en minskad 

livskvalité för den personen. Men i de flesta fall så kan sjukvården bidra till att bevara 
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livskvaliteten. Noaks Ark tar däremot på sig ansvaret att höja livskvaliteten hos människor med 

HIV/AIDS då de har möjlighet att arbeta med människorna under en längre tid.  

 

Livskvalité är kopplat till människors rättigheter, vilket berättigar människor som har det sämst 

till mer hjälp och stöd än andra. Då de tillfrågade kommer från olika bakgrunder kan vissa vara 

mer sårbara än andra och upplevas ha det sämre än andra inom den gruppen, vilket kan vara en 

orsak till att de blev behandlade annorlunda. Man kan även koppla ihop detta fenomen med 

attributionsteorin tendenser att skuldbelägga beteende som är självförvållat. Dessa människor 

kanske inte upplevs ha det sämst då de själva bär på ansvaret för det som skett och därav inte lika 

berättigad till stöd och hjälp. Undersökningen visade på att omkring 60 % av de tillfrågade inte 

blev skuldbelagda för sitt tillstånd vilket visar på att sjukvården oftast stöttar och hjälper de 

människor som är mest utsatta i samhället.  

 

Livskvalité frågan är debatterad och det som kritiseras mest är att det är ett dimensionellt 

begrepp, livskvalité är något fast, något man antingen har eller inte. Men det diskuteras att 

livskvalité istället bör jämföras på olika nivåer. Har man drabbats av en livshotande sjukdom som 

HIV kan det vara bra att professionella tar på sig ansvaret att strukturera upp denna persons liv 

och sätta in händelser på skalor, vad som bör hända för att öka livskvalitetsnivån och hur stor 

betydelse positiva och negativa saker har för den personen.  

 

För att avgöra sin egen livskvalité kan man ställa sig tre frågor. Den första frågan tar upp 

händelser som sker i ens liv och hur dessa påverkar hennes liv och vad det är som har finala 

värden. Att drabbas av en sjukdom som HIV måste vara en helomvändning i en människas liv, 

där man kanske hamnar i chock eller depression efter man fått sin diagnos. Det som fungerar 

positivt för dessa människor är som undersökningen visade att alla tillfrågade hade någon i sitt 

nätverk att prata med om sjukdomen. En majoritet visade även att samtalen som skett med 

professionella inom vården och Noaks Ark var positiva för dessa personer och ökade hoppet hos 

vissa av de tillfrågade. Det som fungerar negativt för dessa människor är just de som upplever att 

samtalen inte fungerade positivt. Ytterligare en negativ aspekt som påverkar livskvaliteten hos de 

tillfrågade var att en majoritet undvek och undviker även idag sociala sammanhang på grund utav 

sin sjukdom. Detta är en faktor som kan påverka livskvaliteten och de finala värdena negativt.  
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De modifierade hedonisterna tar avstånd från att man kan mäta en människas livskvalité vid en 

viss tidpunkt. Vilket vi kan hålla med om. I undersökningen framkom det information som skulle 

kunna användas för att dra slutsatser om deras livskvalité. Faktorer som att de har personer att 

prata med samt att de upplevde samtalen med professionella som positivt kan inte avgöra en 

människas livskvalité men dessa faktorer kan däremot fungera positivt för dennes finala värden.  

 

6.4 Slutdiskussion 

Urvalet i den här undersökningen är som tidigare konstaterats för litet och därmed inte 

representativ för hela populationen. Detta innebär vidare att inga generaliseringar kan utföras och 

vi kan därmed inte säga något om hur situationen ser ut för människor som lever med HIV/AIDS. 

Vidare har inga svenska studier gällande stigmatisering av människor som lever med HIV/AIDS 

påträffats, vilket gör det svårare att förstå hur det faktiskt förhåller sig i Sverige. Internationell 

forskning indikerar att människor som har HIV/AIDS upplever sig bli stigmatiserade av 

professionella och av de undersökningar som har påträffats så är det en majoritet av 

undersökningspersonerna som upplever detta. I denna undersökning, trots låg representativitet, så 

ter det sig annorlunda. En fråga för framtida forskning på området är om Sverige har kommit 

längre än andra länder i bemötandet och behandlandet av människor som har HIV/AIDS? Skiljer 

det sig mellan storstäder och småstäder?  

 

För att besvara frågeställningarna i början av studien så framkommer det att de flesta 

respondenter är nöjda med hur de har blivit behandlade och bemötta av professionella, vid den 

första stödkontakten till kontakten med Noaks Ark. Men studien visar också att det finns en andel 

människor som lever med HIV/AIDS som anser sig blivit negativt bemötta av professionella Det 

negativa bemötandet uppfattas framförallt ha att göra med deras sjukdom. Det visar sig också att 

det negativa bemötandet har haft konsekvenser för vissa av respondenterna. Innan vi tog del av 

svaren trodde vi att ett negativt bemötande delvis hade att göra med en skillnad i kunskapsnivå i 

de olika samtalen, men undersökningen visade att så inte var fallet. Vi tror dock att 

undersökningspersonerna känner sig mer bekväma på en organisation som är specialiserade inom 

området och att de har möjlighet att träffa andra som lever med HIV/AIDS. På det viset vet dom 

att de inte är ensamma och vet att det finns ett sätt att komma vidare och leva ett bra liv. För i 
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slutändan så svarar ungefär 40 % av undersökningspersonerna att de fick den hjälp och det stöd 

de behövde av professionella inom vården medan en klar majoritet var nöjda med det stöd de fick 

vid samtal på Noaks Ark. 

 

Attributionsteorin kan fungera förklarande till varför människor bemöts på ett negativt sätt av 

professionella. Framförallt i förhållande till skuldbeläggning och huruvida man är ansvarig för 

sina egna öden. Att professionella har en viss skuldbeläggande attityd kan bottna i 

attributionsteoretiska grunder. I förhållande till om de resultat vi fått fram kan besvara om 

bemötandet kan påverka dessa människors livskvalité kan vara svårt att säga, då livskvalité är 

väldigt individuellt.  Vi tror dock att negativa händelser som att få HIV/AIDS påverkar 

människors livskvalité negativt men får man bra hjälp och stöd kan man därefter öka sin 

livskvalité. Därför är det så otroligt viktigt att professionella möter dessa personer på ett positivt 

sätt.  

 

I Sverige idag saknas det enhetlig rapportering om diskriminering och stigmatisering av 

människor som har HIV/AIDS (socialstyrelsen, 2008). Av den anledningen så har den här 

studien, trots dess låga representativitet, betydelse. Denna studie bör betraktas som en förstudie 

för vidare forskning som i framtiden kan få fram resultat som är generaliserbara. Det är viktigt att 

vidare forskning görs på det här området då människor med HIV/AIDS är en minoritet som 

genom historien har blivit beskyllda för sin sjukdom och personerna har setts som problemet, inte 

viruset (Hilte, 1996). Sedan HIV upptäcktes på 1980- talet så har viruset spridit sig och antalet 

människor som lever med HIV/AIDS har ökat och kommer att fortsätta öka. Detta har betydelse 

för socialt arbete, vård och omsorg då professioner oundvikligen kommer att arbeta med 

människor som har HIV/AIDS, och deras bemötanden kommer att påverka dessa människors liv. 
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Uppfattningar av attityder från professionella 
 

Var vänlig ta en stund att hjälpa oss med en undersökning gällande diskriminering och stigmatisering 
bland professionella. När du är färdig var vänlig lämna enkäten vid utsatt plats. Tack på förhand! 

 
1. Ålder 
 

□    -18 

□ 19-25 

□ 26-35 

□ 36-45 

□ 46-55 

□ 56+ 
 
 

2. Kön 
 

□ Man 

□ Kvinna 
 
 

3. Etnicitet 
 

□ Svensk 

□ Annan, vad ............................................ 
 

4. Civilstånd 
 

□ Ensamstående 

□ Parförhållande 

□ Sambo 

□ Gift 

□ Annat, vad.................................. 
 
5. I mitt nuvarande/senaste förhållande 
var min partner.  
 

□ Kvinna 

□ Man 
 
 

6. Vilket år fick du diagnosen HIV? 
 
År:.......................................... 

7. Hur fick du HIV?  
 

□ Blodtransfusion  

□ Sexuellt överförd 

□ Delande av kanyl 

□ Vet ej 

□ Annat, vad................................ 
 

8. Har du någon du kan prata med om 
HIV/AIDS 
 

□ Ja 

□ Nej 
 
Om ja, Vem? 
 

□ Partner 

□ Vän 

□ Familjemedlem 

□ Arbetskamrat 

□ Terapeut 

□ Annan, vem................... 
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9. Hur många gånger har du varit i kontakt 
med professionella inom vården efter 
diagnosen, utöver Noaks Ark?   
 

□ 0 

□ 1-3 

□ 4-6 

□ 7-9 

□ 10+ 

□ Vet ej 

10. Om antalet är fler än 0, vilka av följande 
träffade du då (Flera alternativ kan anges) 
 

□ Läkare 

□ Sjuksköterska 

□ Kurator 

□ Psykolog 

□ Annat, vad.................................. 
 

 
 

11. Hur uppfattade du att professionella 
inom vården bemötte dig vid ditt första 
stödsamtal efter diagnosen. (Flera 
alternativ kan anges) 
 

□ Tillmötesgående 

□ Sympatiskt 

□ Undvek ögonkontakt 

□ Undvek kroppskontakt 

□ Distanserat 

□ Dömande 

□ Kränkande 

□ Annat, vad................................ 
 
 
 

12. Hur uppfattade du att professionella 
bemötte dig vid ditt första samtal hos Noaks 
Ark (Flera alternativ kan anges) 
 

□ Tillmötesgående 

□ Sympatiskt 

□ Undvek ögonkontakt  

□ Undvek kroppskontakt 

□ Distanserat 

□ Dömande 

□ Kränkande 
Annat, vad................................ 

 
13. Vid den första kontakten med 
professionella inom vården efter du fått 
diagnosen, vad var ditt helhetsintryck av 
bemötandet? 
 

□ Mycket bra 

□ Bra 

□ Ok 

□ Dåligt 

□ Mycket dåligt 
 
 

14. Vilka känslor uppkom efter det mötet? 
(Flera alternativ kan anges) 
 

□ Känslor av hopp 

□ Känslor av klarhet 

□ Positiva känslor 

□ Skuld 

□ Skam 

□ Uppgivenhet 

□ Depression 

□ Annat, vad…………………………….. 
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15. Vid den första kontakten med Noaks 
Ark, vad var ditt helhetsintryck av 
bemötandet? 
 

□ Mycket bra 

□ Bra 

□ Ok 

□ Dåligt 

□ Mycket dåligt 
 
 

16. Vilka känslor uppkom efter det mötet? 
(Flera alternativ kan anges) 
 

□ Känslor av hopp 

□ Känslor av klarhet 

□ Positiva känslor 

□ Skuld 

□ Skam 

□ Uppgivenhet 

□ Depression 

□ Annat, vad…………………………….. 
 
 

 
17. vilken kunskapsnivå uppfattade du att 
det fanns hos professionella inom vården 
vid ditt första samtal efter diagnosen? 
 
- Kunskap om smittorisk. 
 

□ Hög 

□ Medel 

□ Låg 

□ Vet ej 
 
 

 - Kunskap om att leva med HIV 
 

□ Hög 

□ Medel 

□ Låg 

□ Vet ej 
 

- Kunskap om t.ex. hjälporganisationer 
 

□ Hög 

□ Medel 

□ Låg 

□ Vet ej 
 

 

18. vilken kunskapsnivå uppfattade du att det 
fanns hos professionella vid ditt första samtal 
på Noaks ark? 
 
- Kunskap om smittorisk. 
 

□ Hög 

□ Medel 

□ Låg 

□ Vet ej 
 

- Kunskap om att leva med HIV 
 

□ Hög 

□ Medel 

□ Låg 

□ Vet ej 
 

- Kunskap om t.ex. hjälporganisationer 
 

□ Hög 

□ Medel 

□ Låg 

□ Vet ej 
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19. Har du någon gång blivit bemött på ett 
visst sätt så att du känt dig kränkt? 
 
- Av professionella 
 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 
 

- Av allmänheten 
 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej  
 

 

20. Om ja, hade kränkningen något att göra 
med följande: (Flera alternativ kan anges) 
 

□ Etnicitet 

□ Sexuell läggning 

□ Kön 

□ Ålder 

□ Religionstillhörighet 

□ Sjukdomen HIV/AIDS 

□ Funktionshinder 

□ Hudfärg 

□ Utseende 

□ Vet ej  

□ Annat, vad……………………. 
 
 

 
 
21. Har du sedan din diagnos medvetet 
undvikit att söka vård? 
 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

22. Om du svarat ja på fråga 21, vad var 
orsaken? (Flera alternativ kan anges) 
 

□ För lång väntetid 

□ Negativa erfarenheter från tidigare besök 

□ Ekonomiska skäl 

□ Tidsbrist 

□ Annat, vad............................... 
 
 

23. Har det hänt att du undvikit sociala 
sammanhang på grund utav din sjukdom?  
 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 
 

24. Händer det idag att du undviker sociala 
sammanhang på grund utav din sjukdom? 
 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 
25. Har någon professionell någon gång 
fått dig att känna skuld för din sjukdom?  
 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 
 

 
 

26. Om du svarat ja på fråga 25, vart arbetade 
den professionella? (ange inte detaljuppgifter)  

 
Vart……………………………………………………... 
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27. Om du svarat ja på fråga 25, hur 
kände du då? (Fler alternativ kan anges) 
 

□ Illa till mods 

□ Kränkt 

□ Oro 

□ Irritation 

□ Arg 

□ Ledsen 

□ Hotad 

□ Rädd 

□ Förvånad 

□ Annat, vad ......................... 
 

28. Upplever du att du fick den hjälp och det 
stöd som du hade velat inom vården vid ditt 
första samtal efter diagnosen? 
 

□ Ja 

□ Nej 

□ Till viss del 

□ Vet ej  
 

 

 
29. Upplever du att du har fått den hjälp 
och det stöd som du vill ha vid samtal på 
Noaks Ark? 
 

□ Ja 

□ Nej 

□ Till viss del 

□ Vet ej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Övriga Kommentarer 
  

  

  

  

  

  

Tack för din medverkan! Var vänlig kontrollera att du fyllt i alla frågor. 
 


