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Abstrakt 
 

Bakgrund: Humant immunbristvirus [HIV] skadar kroppen genom att förstöra 
specifika blodceller. Sjukdomen påverkar både den fysiska och psykiska hälsan.  
Syfte: Litteraturöversiktens syfte var att kartlägga vilka upplevelser av stigmatise-
ring som beskrivits av personer med HIV. Metod: Artiklar söktes i databaserna 
PubMed, Cinahl och PsycINFO. 14 artiklar bearbetades utifrån syfte och fråge-
ställningar, kvalitetsbedömdes, sammanställdes, analyserades och sammanfatta-
des. Resultat: Stigmatisering förekom frekvent inom hälso- och sjukvården, 
bland familj och vänner samt i samhället/arbetslivet. Orsaker upplevdes vara 
okunskap gällande HIV. Stigmatiseringen orsakade bland annat känslor av skam 
samt isolering. Diskussion: En viktig del av sjuksköterskors uppgifter bestod av 
att utbilda både patient, anhöriga och personal. En ökad kunskap om HIV och 
människorna som lever med den minskar risken att personer som lever med HIV 
skall uppleva stigmatisering. Slutsats: Den beskrivna stigmatiseringsproblemati-
ken kan sammantaget bidra till att personer som lever med HIV upplever en 
minskad stigmatisering. 
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BAKGRUND 

HIV/AIDS 
 
Världshälsoorganisationen [WHO] (URL 1) beräknade den ungefärliga incidensen 

för humant immunbristvirus [HIV] år 2009 till 33,3 miljoner människor. Av dessa 

var 15,9 miljoner kvinnor och 2,5 miljoner barn under 15 år. År 2009 nyinsjukna-

de 2,6 miljoner människor och 1,8 miljoner människor dog på grund av AIDS. 

Globalt sett finns största antalet smittade människor i södra Afrika, totalt 22,5 

miljoner. Enligt Smittskyddsinstitutet (URL 2) lever idag drygt 5000 personer 

med HIV i Sverige och incidensen ökar år för år. 

 

 HIV karakteriseras av ett långsamt progredierande sjukdomsförlopp. Viruset fö-

rekommer i två typer; hiv-1 och hiv-2, där hiv-2 är en mildare variant (Ericson & 

Ericson, 2009, s. 261). Båda typer av HIV skadar kroppen genom att förstöra spe-

cifika blodceller. Dessa celler tillhör kroppens immunförsvar och har till uppgift 

att hjälpa kroppen bekämpa sjukdomar (URL 3). HIV överförs främst via blod 

och genom sexuell kontakt. Blodsmitta kan ske genom att två eller fler personer 

använder samma kanyl, infusion av kontaminerat blod, eller från mor till barn 

under graviditet och förlossning (Ericson & Ericson, 2009, s. 263). HIV lagras i 

kroppens arvsmassa vilket medför att en HIV-infektion ej läker spontant och man 

bär således på viruset livet ut (URL 4). Viruset har en lägre virulens än många 

andra virus. Under primärinfektionen drabbas ca 30% av symtom. Dessa kan vara 

feber, frossa, halsont, muskelvärk, ledvärk, svullna lymfkörtlar och exantem. De 

flesta uppvisar dock inga symtom alls under lång tid efter att de blivit smittade. 

Efter ca 5-10 års infektion börjar symtom uppträda, såsom trötthet, viktminskning, 

nattsvettningar och klåda. Även hudbesvär, svampinfektioner och herpesinfektio-

ner visar att kroppens immunförsvar är nedsatt (Ericson & Ericson, 2009, s. 263). 

Samtidigt sker ett HIV-relaterat angrepp på det centrala nervsystemet vilket leder 

till att demensliknande symtom, samt att perceptionsstörningar är vanliga hos per-

soner som lever med HIV (URL 5).  

 

Ericson och Ericson (2009, s. 264) menar att acquired immune deficiency synd-

rome [AIDS] är slutstadiet på HIV-infektionen. Detta inträffar när immunförsva-
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ret är så skadat att annars harmlösa infektioner blir livshotande, dessa infektioner 

kallas för opportunistinfektioner. Diagnosen AIDS fastställs genom vissa interna-

tionellt antagna kriterier. Sjukvårdsrådgivningen (URL 6) menar att HIV idag är 

en kronisk sjukdom till vilken effektiva läkemedel har tagits fram som hjälper till 

att stoppa infektioner och bromsar upp utvecklingen till AIDS.  

Att leva med en kronisk sjukdom 

 
Att leva med en kronisk sjukdom påverkar både den psykiska och den fysiska 

hälsan (Jahren Kristoffersen, 2005, s. 70).  Enligt Öhman, Söderberg och Lund-

man (2003) medför en kronisk sjukdom existentiella själskval samt en rad motsä-

gelsefulla känslor. Exempel på detta är rädsla kombinerad med en samtidig läng-

tan efter döden, medan personen parallellt har en önskan att fortsätta leva. Bitter-

het över att förlora sin självständighet, frihet och sina förmågor är vanliga upple-

velser som direkt kan kopplas till att leva med en kronisk sjukdom. Även besvi-

kelse, sorg, oro och tacksamhet är känslor som har uttryckts starkt. Utefter bästa 

förmåga tycks personer försöka minimera sjukdomens influens på det dagliga 

livet. För att livet fortsatt skall vara greppbart anses det viktigt att bibehålla kon-

trollen och beslutsfattandet över sitt eget liv. Ensamhet och att inte ha någon att 

dela sin smärta och lidande med är vanliga känslor som uppstår. Personer tycks 

kämpa invärtes med sin kroniska sjukdom då minnen av jobbiga situationer relate-

rat till sjukdomen har kunnat återges med exakt tidsangivelse och väckt starka 

känslor hos personerna även efter många år.  

Stigmatisering – definition 

 
Ordet stigmatisering härstammar ifrån antikens Grekland där det då syftades på 

kroppsliga tecken som skars eller brändes in med avsikten att avslöja något ovan-

ligt eller dåligt gällande moralen hos bäraren av dessa tecken. Senare har ett lager 

av medicinsk ansyftning lagts på där det refereras till tecken på fysisk sjukdom. I 

dagens samhälle anspelar detta snarare på skam än fysisk status vilket har en viss 

tendens att reducera människan som då övergår till att vara det stigmat symbolise-

rar (Goffman, 1963, s. 11-12). 
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Problemformulering 
 
Det finns fortfarande många fördomar kring HIV. Att själv acceptera och att se-

dan välja att vara öppen med sin sjukdom kan vara ett svårt beslut. Med ny be-

handling anses numera HIV vara en kronisk sjukdom men att leva med denna 

sjukdom kan vara påfrestande, inte bara fysiskt utan även psykiskt (URL 6). 

Stigmatisering har visats vara vanligt förekommande mot personer som lever med 

HIV, och med en ökad incidens växer sannolikheten att inom vården komma i 

kontakt med denna sjukdom. Det kan därför anses viktigt för allmänsjuksköters-

kor att ha viss insikt i och kunskap om vad denna sjukdom innebär för den HIV-

positiva individen. Genom att kartlägga beskrivna upplevelser av stigmatisering 

hos personer som lever med HIV hoppas vi kunna öka självinsikten hos allmän-

sjuksköterskan vilket i sig borde reducera vidare stigmatisering. 

SYFTE 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att kartlägga vilka upplevelser av stigmati-

sering som beskrivits av personer som lever med HIV. 

 

Frågeställningar 
 

- Hur beskriver personer med HIV stigmatisering i hälso- och sjukvården? 

- Hur beskriver personer med HIV stigmatisering bland familj och vänner? 

- Hur beskriver personer med HIV stigmatisering i samhället/arbetslivet? 

METOD 

 
Denna studie är en litteraturöversikt. Litteraturöversikter ligger ofta till grund för 

framtida studier och dess syfte är att beskriva och sammanställa det nuvarande 

kunskapsläget inom området. Som student ger litteraturstudien en möjlighet att 

lära sig söka, värdera och sammanställa ny kunskap, detta anses nödvändigt för att 

utvecklas inom den egna professionen (Axelsson, 2008, s. 173-174). 
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Inklusions- och exklusionskriterier 
 
Inklusionskriterier var kvalitativa studier skrivna på engelska från år 2000 eller 

senare. Studierna skulle vara utförda i Europa, USA, eller Kanada och studiedel-

tagarna utgöras av personer som lever med HIV med en ålder mellan 19-64 år. 

Enbart artiklar av kvalitetsgrad I och II godtogs. Exklusionskriterier var artiklar 

som enbart behandlade män eller kvinnor, gravida kvinnor, review artiklar och 

artiklar som koncentrerade sig på en marginaliserad befolkningsgrupp.  

Sökstrategi   
 

Artiklarna söktes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. I PubMed 

användes följande MESH- termer: HIV infection/psychology, health knowledge, 

attitudes, practice, qualitative research, HIV seropositivity, prejudice, stereotyp-

ing. I Cinahl användes följande headings: HIV, infections/psychosocial factors, 

stigma, qualitative studies. I PsycINFO användes följande thesaurus: HIV, stigma, 

attitudes. Sökningarna utfördes i olika kombinationer. Även manuell sökning ut-

fördes. Se bilaga 1 för tabell över databassökning och urval. 

 

Kvalitetsbedömning 
 
15 artiklar värderades avseende den vetenskapliga kvaliteten enligt en mall av 

Carlsson och Eiman (2003), se bilaga 2. I kvalitetsbedömningsmallen har en änd-

ring gjorts, rubriken ”patienter med lungcancerdiagnos” har valts bort på grund av 

att den ej ansågs relevant, vilket ger en maxpoäng på 45 istället för 48. Artikelns 

abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsatser poängsattes 

och den sammanlagda poängen dividerades med maxpoängen vilket resulterade i 

en procentsats. Denna låg sedan till grund för klassificeringen som utgjordes av 

Grad I-III. Grad I (80%) motsvarade hög vetenskaplig kvalitet, grad II (70%) god 

vetenskaplig kvalitet och grad III (60%) låg vetenskaplig kvalitet. Endast artiklar 

som värderats till grad I och II användes i resultatet, artiklar som värderades till 

grad III exkluderades. 1 artikel exkluderades efter kvalitetsbedömningen då den 

höll grad III. Artiklarna sammanställdes sedan i en översikt, se bilaga 3. 
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Etiska överväganden 
 

Etiska överväganden bör alltid göras innan arbetet med litteraturöversikten börjar 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). Dessa överväganden diskuterades av förfat-

tarna inför arbetet med litteraturöversikten. Endast artiklar där det fördes ett etiskt 

resonemang eller som godkänts av en etisk kommitté kom att användas. För att ej 

förvanska innehållet i artiklarna utfördes en noggrann översättning, eventuella 

feltolkningar kan dock förekomma. Objektivitet har eftersträvats genom att artik-

lar ej har uteslutits på grund av oväntat resultat. Vidare har egna åsikter och vär-

deringar ej fått utrymme i resultatet (jfr Polit & Beck, 2008, s. 133). 

Analys 
 
Analys och sortering av data inspirerades av Axelsson (jfr 2008, s. 180-183).  

I denna litteraturöversikt analyserades 14 artiklar. För att få en känsla av helheten 

lästes alla artiklar igenom och anteckningar gjordes av författarna på var sitt håll 

för att sedan diskuteras tillsammans. De delar ur artiklarnas resultat som svarade 

mot frågeställningarna färgkodades, sammanställdes och översattes till svenska, 

vilket sågs som ett värdefullt hjälpmedel under det fortsatta analysarbetet, se bila-

ga 4 för exempel. Frågeställningarnas textmassa reducerades till kategorier. Ge-

nom att använda kategorier gavs arbetet och resultatet struktur. Det sammanställ-

da materialet lästes igenom av författarna separat och färgkodades återigen med 

avseende att hitta mönster genom att urskilja skillnader och likheter. Analysen av 

sammanställningen växlade mellan dess helhet och delar, de mönster som fram-

kom genererade underkategorier. Därefter sammanfattades data gemensamt av 

författarna och placerades in under den struktur som framträtt, se figur 1. Genom 

detta analysförfarande framträdde en ny helhet. 

RESULTAT 
 
Resultatet bygger på 14 vetenskapliga artiklar. Sju av dessa håller kvalitetsgrad I 

och sju håller kvalitetsgrad II. Artiklarna är utförda i USA, Kanada, Ryssland, 

Storbritannien och Irland. Resultatet är indelat efter följande struktur, se figur 1.  

 



 

Figur 1 Resultatöversikt 
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var undermålig (Groft & Robinson Vollman, 2007; Surlis & Hyde, 2001). Hälso- 

och sjukvårdspersonalen ansågs dela in patienterna i stereotyper1 (Schilder et al., 

2001; Surlis & Hyde, 2001; Zukoski & Thorburn, 2009), bland annat beroende på 

hur man smittats (Surlis & Hyde, 2001). Vidare beskrivs upplevelser av att hälso- 

och sjukvårdspersonalen varit rädda för personer som lever med HIV och därför 

vidtagit onödigt stora säkerhetsåtgärder (Sayles et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 

2009). Ett exempel på detta gavs av en deltagare som beskrev en situation där en 

sjuksköterska tog på sig en ansiktsmask och dubbla handskar vid blodtrycksmät-

ning (Sayles et al., 2007).  

Upplevda orsaker till stigmatiseringen 
 

Personer med HIV har uppfattat att det bland hälso- och sjukvårdspersonal råder 

en rädsla för att bli smittad av HIV (Sayles et al., 2007; Surlis & Hyde, 2001; Zu-

koski & Thorburn, 2009), trots att dessa borde besitta utbildning och kunskap om 

sjukdomen samt hur den smittar (Sayles et al., 2007). Många gånger har sjuk-

vårdspersonal varit totalt omedvetna om den vård och de behov som personer med 

HIV behöver (Groft & Robinson Vollman, 2007). Fördomar angående livsstilen 

associerad till HIV uppfattas resultera i att hälso- och sjukvårdspersonalen betrak-

tar sjukdomen som självförvållad (Schilder et al., 2001; Surlis & Hyde, 2001). De 

fysiska förändringar som följde med HIV/AIDS samt medicineringen mot sjuk-

domen har uppfattats, av personer med HIV, öka stigmatiseringen (Sayles et al., 

2007).  

Konsekvenser av stigmatiseringen 
 

På grund av rädslan att bli stigmatiserad av hälso- och sjukvårdspersonalen avslö-

jar många personer med HIV inte sin diagnos (Relf, Mallinson, Pawlowski, Dolan 

& Dekker, 2005; Sayles et al., 2007), vilket kan äventyra den medicinska vård de 

erhåller (Sayles et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 2009). ”Of course stigma has 

affected my health care because I was reluctant to want to share about my medi-

cal problems…”(Sayles et al., 2007, p. 822). Det krävs endast ett fåtal negativa 

upplevelser med hälso- och sjukvårdspersonal för att en person ska bli ”överkäns-

lig” för personalens beteende (Sayles et al., 2007). Emotionella reaktioner till ne-

                                                 
1 Förenklad, ofta negativ, bild om karakteristiska egenskaper  hos individer inom en viss grupp, 
t.ex. kön eller ras. (Nationalencyklopedin, 1995). 
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gativa upplevelser inom vården har resulterat i bland annat genans och förnedring 

(Relf et al., 2005; Zukoski & Thorburn, 2009). Gensvaren till dessa känslor är att 

exempelvis göra vårdgivarna uppmärksamma på att deras beteende inte är accep-

tabelt eller att gå därifrån (Zukoski & Thorburn, 2009). En uttryckt ilska finns hos 

många personer som lever med HIV över känslan av att bli behandlade som ”kon-

taminerade” av personalen (Balabanova et al., 2006; Schilder et al., 2001; Sayles 

et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 2009). Upplevelsen av att vara annorlunda för-

stärks vid möten med andra patienter som inte har sjukdomen, därför uppskattades 

särskilda avdelningar för HIV-positiva (Surlis & Hyde, 2001). Många personer 

med HIV har beskrivit att HIV-kliniken är det enda stället där de känt sig trygga 

med att avslöja sin diagnos (Sayles et al., 2007) men i en studie upplevdes även 

denna typ av specialistvård som fördömande (Balabanova et al., 2006). Ytterligare 

konsekvenser av stigmatiseringen inom hälso-och sjukvården resulterar bland 

annat i att personer med HIV väntar med att söka (Sayles et al., 2007) eller undvi-

ka vård (Mallinson et al., 2005; Sayles et al., 2007; Werkmeister Rozas & Smith, 

2009) vilket utmynnar i att personen använder sig av egenvårdsstrategier (Sayles 

et al., 2007) och ständigt bär en känsla av att behöva försvara sin person (Zukoski 

& Thorburn, 2009).  Upplevelsen av att tystnadsplikten har brutits kan leda till en 

känsla av vanära, obehag och diskriminering. Även känslan av skam och föröd-

mjukelse beskrivs när personer som lever med HIV förlorat sin anonymitet (Surlis 

& Hyde, 2001). 

 

Familj och vänner 

Stigmatisering från familj och vänner 
 
Stigmatisering från nära familjemedlemmar och vänner beskrivs som vanligt fö-

rekommande (Bairan et al., 2007; Bogart et al., 2008; Mallinson et al., 2005; 

O’Brien, Davis, Strike, Young & Bayoumi, 2009; Relf et al., 2005; Schilder et al., 

2001; Zukoski & Thorburn, 2009). Det beskrivs situationer där familjemedlem-

mar och vänner har bett personen med HIV att inte röra deras barn (Bogart et al., 

2008; Relf et al., 2005; Zukoski & Thorburn, 2009). Många skildrar upplevelser 

av undvikande och exkluderande natur (Bogart et al., 2008; Calin, Green, Hether-

ton & Brook, 2007; Mallinson et al., 2005; Relf et al., 2005; Zukoski & Thorburn, 

2009) såsom att sky kroppskontakt med personen som lever med HIV (Bogart et 
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al., 2008; Zukoski & Thorburn, 2009). De familjemedlemmar som behåller kon-

takten efter avslöjandet om HIV-status, har ofta påverkat relationen negativt ge-

nom diskriminerande beteenden och sårande kommentarer (Bairan et al., 2007; 

Bogart et al., 2008; O’Brien et al., 2009; Sayles et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 

2009;). Detta har visat sig bland annat genom att bestick som använts av personen 

med HIV kasserades eller att vägra äta mat tillredd av den densamme (Bairan et 

al., 2007; Bogart et al., 2008). Ett barn till en HIV-positiv mor: 

…was told not to eat the food that I cooked because she could get AIDS and die. So 

after she would eat , not to hurt my feelings, she would go to the bathroom and 

purge, stick her fingers down her throat (Bogart et al., 2008, p. 249). 

Det framkommer att ett annat vanligt antagande hos personer med HIV är att ett 

avslöjande för sina vänner skulle generera fler problem än vad det skulle lösa, där 

tidigare negativa erfarenheter av avslöjande spelade roll (Calin et al., 2007; Relf et 

al., 2005). Att avslöja en HIV-diagnos för en partner är inte helt självklart. Räds-

lan för att bli lämnad (Calin et al., 2007; Mallinson et al., 2005; Relf et al., 2005) 

eller trakasserad är stor (Calin et al., 2007). HIV-relaterad stigmatisering drabbar 

även barn vars föräldrar är HIV-positiva. Situationer där barnen blivit trakassera-

de finns beskrivna (Bogart et al., 2008). En HIV-positiv mor beskrev ”…one 

dautghter, her head was flushed down the toilet bowl…” (Bogart et al., 2008, p. 

248).  

 

Upplevda orsaker till stigmatiseringen 
 
Personer med HIV har beskrivit att det hos familj och vänner i stor utsträckning 

förekommit en irrationell rädsla för att bli smittad av HIV genom vardaglig kon-

takt (Bogart et al., 2008; Calin et al., 2007; Mallinson et al., 2005; Relf et al., 

2005; Sayles et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 2009).  HIV-positiva personer 

anser att denna rädsla ofta beror på okunskap och missuppfattningar gällande 

sjukdomen, som till viss del kan avhjälpas genom utbildning (Bogart et al., 2008) 

men detta eliminerar inte alltid människors irrationella rädsla för att bli infektera-

de med HIV (Sayles et al., 2007).   
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Konsekvenser av stigmatiseringen 
 
Ett av de mer påfrestande problemen är beslutet att avslöja sin HIV-status för fa-

milj och vänner (Bairan et al., 2007; Balabanova et al., 2006; Bogart et al., 2008; 

Mallinson et al., 2005; Relf et al., 2005). Upplevelser av fördomsfulla attityder 

från släkt och vänner gällande HIV ligger ofta till grund för beslutet att avslöja 

eller inte avslöja sin HIV-status för dessa (Bogart et al., 2008; Calin et al., 2007; 

Mallinson et al., 2005; O’Brien et al., 2009; Relf et al., 2005). Detta kan medföra 

att vissa döljer sin HIV-status (Balabanova et al., 2006; Bogart et al., 2008; Mal-

linson et al., 2005; Relf et al., 2005) då risken för emotionella skador och förlust 

av relationer anses överhängande (Relf et al., 2005). Känslan av att bli stigmatise-

rad ökar nivån av depression och reducerade självkänslan (O’Brien et al., 2009). 

Rädslan att barnen ska bli trakasserade är stor hos HIV-positiva föräldrar vilket 

gör dem ovilliga att avslöja sin HIV-status för barnen (Bogart et al., 2008). Om 

HIV-status avslöjats så har barnen varnats i stor utsträckning för att avslöja föräl-

derns HIV-status till någon annan, då risken för att barnen ska utsättas för stigma-

tisering varit stor (Bogart et al., 2008). Rädslan för att bli avvisad är så överväldi-

gande hos vissa HIV-positiva personer att de undviker intima relationer överhu-

vudtaget (Bogart et al., 2008; Groft & Robinson Vollman, 2007; O’Brien et al., 

2009; Relf et al., 2005; Sayles et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 2009) samt iso-

lerar sig själv ifrån omgivningen (Relf et al., 2005; Zukoski & Thorburn, 2009). 

Avvisandet inkluderar även förlust av vänner samt begränsningar i relationen till 

nära och kära (Relf et al., 2005; Zukoski & Thorburn, 2009). Konsekvensen av 

detta kan bli förlust av det stöd som är viktigt vid sjukdom (Relf et al., 2005).  

Dessutom internaliserades2 stigmatiseringen vilket resulterar i en rädsla att smitta 

andra (Zukoski & Thorburn, 2009) och en känsla av skam (Mallinson et al., 2005) 

Samhället/arbetslivet 

Stigmatisering från samhället/arbetslivet 
 

Studier har visat att personer med HIV beskrivit samhället i stort som stigmatise-

rande (Balabanova et al., 2006; Groft & Robinson Vollman, 2007; Mallinson et 

                                                 
2 Yttre värderingar integreras i det egna tänkandet och blir till en del av individen (Nationalencyk-
lopedin, 1995). 
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al., 2005; O’Brien et al., 2009; Relf et al., 2005; Sayles et al., 2007; Zukoski & 

Thorburn, 2009). Deltagare i flertalet fokusgrupper hade en inneboende känsla av 

att det var en markant skillnad mellan att leva med HIV och andra livshotande 

sjukdomar. Vid exempelvis cancer fokuseras det främst på bekvämlighet och 

välmående för den sjuke personen men vid HIV lades fokus på att ”ge skuld” (Sa-

yles et al., 2007). Studier visar att människor som lever med HIV upplever sig 

skuldbelagda på grund av sin sjukdom (Balabanova et al., 2006; O’Brien et al., 

2009; Relf et al., 2005; Sayles et al., 2007). Detta kan visa sig bland annat genom 

att människor tar sig rätten att fråga hur de blivit infekterade utan en tanke på hur 

personlig eller smärtsam en sådan fråga kan vara. Skulden upplevdes ofta vara 

associerad till hur personen blivit infekterad där känslan av stigmatisering för-

stärkts av de stereotyper som förekom i samhället. Dessa stereotyper skiljer sig 

ofta mellan kvinnor och män, där det hos kvinnor läggs fokus på promiskuitet3 

(Sayles et al., 2007) och hos män på homosexualitet (Sayles et al., 2007; Schilder 

et al., 2001; Zukoski & Thorburn, 2009).  

My whole stigma thing was that it was a straight up gay disease. You got it, man, 

you must have screwed some dude. That is all they could see, and I never did that 
(Sayles et al., 2007,  p. 819). 

 

Även drogmissbruk klassas av samhället som ett stereotypt beteende och beskrivs 

av båda könen (Balabanova et al., 2006; Sayles et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 

2009). Många nämner ett behov av att dölja sin HIV status på arbetsplatsen (Bai-

ran et al., 2007; Balabanova et al., 2006; Mallinson et al., 2005; Relf et al., 2005; 

Sayles et al., 2007). Åtskilliga studiedeltagare har rapporterat om allt från viskan-

de kommentarer (Relf et al., 2005) till diskreta anmärkningar och ren diskrimine-

ring efter avslöjande av HIV-status (Sayles et al., 2007). Även boendesituationen 

kan i vissa fall påverkas negativt på grund av HIV-relaterad stigma och diskrimi-

nering (Greene et al., 2010; Groft & Robinson Vollman, 2007). Studiedeltagare 

har beskrivit händelser som involverat allt från klotter på husväggar till brev som 

innehållit dödshot samt fodrat att den HIV-positiva snarast skulle flytta från om-

rådet (Greene et al., 2010). 

                                                 
3 Ett sexualliv med många oreglerade sexuella relationer (Nationalencyklopedin, 1995). 
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Upplevda orsaker till stigmatiseringen 
 

HIV-positiva personer beskriver att en bristande kunskapsnivå gällande deras 

sjukdom i samhället bidrar till stigmatiseringen (Relf et al., 2005; Zukoski & 

Thorburn, 2009) och i det sociala nätverket anas en rädsla för HIV (Balabanova et 

al., 2006; Greene et al., 2010; Relf et al., 2005; Zukoski & Thorburn, 2009) samt 

en oförstående inställning till att leva med denna sjukdom (Greene et al., 2010; 

Zukoski & Thorburn, 2009). Personer med HIV har upplevt att det anses viktigt 

för den allmänna befolkningen att kunna kategorisera människor med HIV baserat 

på hur de blev infekterade (Balabanova et al., 2009; Sayles et al., 2007). De 

”oskyldiga” offren tycktes vara de som fått infektionen genom nålstick, våldtäkt, 

blodtransfusion samt barn som blivit smittade av sin mor under graviditet eller 

förlossning medan de som fått HIV genom droganvändning eller ömsesidig sexu-

ell aktivitet anses förtjäna sin sjukdom (Sayles et al., 2007). 

Konsekvenser av stigmatiseringen 
 

Stigmatisering från samhället förstärker HIV-positiva personers känsla av oför-

måga. Detta leder till ett minskat självförtroende, ökad stress, depression, oro, 

skam och förlägenhet (O’Brien et al., 2009; Relf et al., 2005; Zukoski & Thor-

burn, 2009). En känsla av att bli behandlad annorlunda är vanligt förekommande 

(Groft & Robinson Vollman, 2007; Relf et al., 2005; Zukoski & Thorburn, 2009). 

”People treat you differently. People don’t talk to you…You can see it in people’s 

faces…their reaction.” (Zukoski & Thorburn,  2009, s. 270). Det emotionella gen-

svaret till sådana situationer är känslor av ilska, modlöshet och skam (Zukoski & 

Thorburn, 2009). Den allmänna befolkningens dömande attityder gentemot HIV- 

positiva människor resulterar ofta i social isolering, tillbakadragande (O’Brien et 

al., 2009; Sayles et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 2009) och svårigheter med att 

upprätthålla sociala relationer (O’Brien et al., 2009). Stereotyperna som skapas av 

samhället förstärker den internaliserade stigmatiseringen (Sayles et al., 2007; Zu-

koski & Thorburn, 2009). Som en kvinna förklarar:  

You end up believing you are damaged gods…Just knowing you have it, that is what 

makes you sick, and the more you sit there and think about it, the sicker you get  

(Sayles et al., 2007, p. 818). 
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För att undvika att bli kategoriserad uppkommer olika strategier såsom isolering 

från andra människor med HIV, vilket medför att en potentiell källa för socialt 

stöd försvinner (Sayles et al., 2007). Vid avslöjande av HIV-status uppkommer en 

känsla av avståndstagande från det sociala nätverket (Greene et al., 2010; Schilder 

et al., 2001; Zukoski & Thorburn, 2009). Detta kan skapa motsägelsefulla känslor 

rörande beslut över att avslöja sin status eller ej (Zukoski & Thorburn, 2009; Relf 

et al., 2005; Mallinson et al., 2005). På grund av HIV-relaterad stigmatisering och 

diskriminering utvärderas boendesituationen noggrant då den påverkar såväl den 

mentala hälsan som välmåendet hos den HIV-positiva personen (Greene et al., 

2010; Groft & Robinson Vollman, 2007). Diskriminering och stigmatisering inom 

arbetslivet kan leda till att HIV-positiva människor ansökte om sjukskrivning eller 

uppsägning (O’Brien et al., 2009; Sayles et al., 2007). Generellt förekommer ock-

så en stor oro att förlora sitt arbete (Bairan et al., 2007; Mallinson et al., 2005; 

Relf et al., 2005), detta medför att de flesta är ovilliga att avslöja sin HIV-status 

på arbetsplatsen (Bairan et al., 2007). Vid medicinering kan följsamheten försäm-

ras då intaget vid specifika tidpunkter försvåras om HIV-statusen inte är känd på 

arbetsplatsen (Mallinson et al., 2005; Relf et al., 2005). Beslutet att börja medici-

nera kan även skjutas upp på grund av rädslan för avslöjande (Mallinson et al., 

2005). 

 

HIV-positiva människor är mycket väl medvetna om de förekommande allmänna 

åsikterna gällande HIV men vädjar till allmänheten om att de ville bli sedda som 

människor istället för en sjukdom (Relf et al., 2005). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att kartlägga vilka upplevelser av stigmati-

sering som beskrivits av personer som lever med HIV. Resultatet visade att stig-

matisering var vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården, bland familj 

och vänner samt i samhället/arbetslivet. Generellt har personer med HIV beskrivit 

fördomsfulla attityder och undvikande av kroppskontakt från andra människor. 

Detta kan kopplas till en irrationell rädsla att bli smittad och en okunskap om 
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sjukdomen från allmänheten. I sin tur genererar detta känslor av skam och av att 

vara annorlunda vilket kan resultera i isolering. 

 

Resultatet visade att personer med HIV upplevde att det hos hälso- och sjukvården 

men även hos vänner och familj fanns en rädsla att bli smittad av HIV. Detta upp-

levdes bero på en stor okunskap om sjukdomen och dess smittovägar. Liknande 

resultat visar en studie där det framkom att personer med HIV ansåg att allmänhe-

ten var dåligt informerade om HIV och dess smittovägar (Jallow, Walther-Jallow 

& Hellgren, 2007). Rädslan för att bli smittad bekräftas även i en studie där sjuk-

sköterskor ansåg det bero på arbetets natur där till exempel ett nålstick kunde in-

nebära en möjlig smittväg (Olivier & Dykeman, 2003). En annan studie visade att 

rädslan för att bli smittad hos sjuksköterskor varierade i hög grad. Många sjukskö-

terskor upplevde dock att rädslan för att bli smittad minskade ju längre de arbetat 

med HIV-positiva människor (Witt Sherman, 2000). Andra skäl till minskad räds-

la för smitta var ökad kunskap kring HIV (Witt Sherman, 2000) och ett korrekt 

användande av basala hygienrutiner (Hodgson, 2006; Witt Sherman, 2000). Vi 

anser att en ökad nivå av kunskap gällande HIV skulle bidra till en minskad rädsla 

hos sjuksköterskor. I sjuksköterskeutbildningen ingår undervisning om vikten av 

basala hygienrutiner, vilka rätt använda ger sjuksköterskor ett bra skydd mot HIV.  

Det vore dock önskvärt med mer fokus på denna sjukdom i sjuksköterskeutbild-

ningen för att på så sätt bli bättre föreberedd på de påfrestningar som mötet med 

dessa patienter ger. En viktig del av sjuksköterskors uppgifter består av att utbilda 

både patient, anhöriga och personal där vi anser att en högre grad av kunskap ska-

par förutsättning för minskad stigmatisering gentemot människor som lever med 

HIV. 

 

Resultatet visade att personer med HIV upplevde sig bli indelade utefter stereoty-

per, både från hälso- och sjukvården och samhället, vilket ofta förstärkte den in-

ternaliserade stigmatiseringen. Liknande resultat kan också ses i studier där sjuk-

sköterskor uttryckt negativa åsikter om homosexuella (Röndahl, Innala & Carls-

son, 2003; Witt Sherman & Diamond, 2000; Witt Sherman, 2000), sjuksköters-

korna ansåg att deras egen uppväxt och trosuppfattning influerade dessa åsikter 

(Witt Sherman, 2000). Emellertid menar Witt Sherman (2000) att de negativa 

åsikterna minskar med tiden då sjuksköterskorna börjar uppfatta patienterna som 
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individer istället för homosexuella. Relaterat till detta beskrevs i en annan studie 

(Hodgson, 2006) nyfikenheten hos sjuksköterskor gällande smittoväg och livsstil 

hos patienterna. Men även där minskade behovet av att kategorisera patienterna 

med tiden. I ICN’s etiska kod (International Council of Nurses [ICN], 2002, s. 4) 

står att sjuksköterskan ska verka ” för en miljö där mänskliga rättigheter, värde-

ringar, sedvänjor och trosuppfattning hos individ, familj och samhälle respekte-

ras.” Vi tror att alla människor vid första mötet gör sig en bild av den andre indi-

viden. Detta är naturligt för oss, men som sjuksköterskor är det väldigt viktigt visa 

på professionalitet och därigenom ställa sig utanför sin egen person och de egna 

förutfattade meningarna. Det blir således viktigt att gå in i sin yrkesroll och att 

agera såsom Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) säger: ”…en vård på lika 

villkor för hela befolkningen…”.  

 

Resultatet visade att kliniker specialiserade på HIV inom vården var den enda 

plats personer med HIV kände sig bekväma att avslöja sin diagnos på. I en studie 

beskrev sjuksköterskor hur de upplevde att personal på HIV-

klinik/infektionsavdelningar var bättre på att försvara personer med HIV mot den 

förekommande stigmatiseringen inom hälso- och sjukvården. Detta på grund av 

att de ansågs besitta vanan av att arbeta med detta klientel (Hodgson, 2006). Sjuk-

sköterskor tog upp frågan om brist på tid under arbetsdagen för att kunna utbilda 

sig själv och att möta människor som lever med HIV och deras familj för att kun-

na dra lärdom av dessa (Olivier & Dykeman, 2003). Återigen anser vi att en ökad 

kunskap om HIV och människorna som lever med sjukdomen minskar benägen-

heten hos sjuksköterskor att verka stigmatiserande gentemot dessa. Arbetssitua-

tionen inom hälso- och sjukvården tillåter inte alltid att tid för uppdatering av 

kunskap ges. Detta anser vi vara en av de större bristerna inom hälso- och sjuk-

vården. Tid borde även finnas för att möta patienten eftersom sjuksköterskor är 

ansvariga för omvårdnaden av denne. Omvårdnad bygger till stor del på förtroen-

de mellan patient och sjuksköterska. Tidsbrist kan försvåra uppbyggandet av detta 

förtroende och relationen mellan sjuksköterska och patient kan då bli lidande. 

 

Resultatet visade att personer som lever med HIV ofta upplevde sig vara och bli 

behandlad annorlunda. En studie undersökte vad sjuksköterskor ansåg borde änd-

ras inom hälso- och sjukvården för att underlätta för personer som lever med HIV. 



16 
 

Det framkom att det behövs ett större mentalt och emotionellt stödsystem där 

stödgrupper och rådgivning föreslogs. Detta ansågs även behövas för familj och 

vänner. Det ansågs även finnas brister gällande den fysiska hälsan, då främst inom 

den palliativa vården, den avancerade medicinska vården samt inom hälsofräm-

jande utbildning. Vården på landsbygden ansågs vara bristfällig i jämförelse med 

större städer och ett behov av finansiering gällande den privata ekonomin för 

människor som lever med HIV (Olivier & Dykeman, 2003). Vår uppfattning är att 

ett ökat stödsystem borde underlätta för personer som lever med HIV då bland 

annat stödgrupper kan generera en känsla av samförstånd bland dessa individer. 

Detta, anser vi, kan leda till en minskad internaliserad stigmatisering och en ökad 

självkänsla. Lika angeläget kan det vara med stödgrupper för familj och vänner 

där dessa får uttrycka och byta tankar, känslor och erfarenheter. Detta borde gene-

rera i minskad stigmatisering från familj och vänner hos personer som lever med 

HIV. 

Metoddiskussion 
 

Forskningsområdet visade sig innehålla många artiklar som ej var relevanta i och 

med våra inklusions- och exklusionskriterier. Endast artiklar gjorda i USA, Euro-

pa och Kanada inkluderades. Detta för att fokusera på de problem som förekom-

mer i västvärlden. Det kulturella och ekonomiska klimatet kan anses vara annor-

lunda i andra delar av världen än de förekommande i resultatets artiklar. Genom 

att enbart inkludera artiklar med västerländska förhållanden kan resultatet därmed 

anses överförbart till svenska förhållanden. Ryssland är en del av Europa, därför 

gjordes valet att inkludera en artikel därifrån (Balabanova et al., 2006). Vissa de-

lar ur denna artikels resultat visade sig dock vara motsägelsefullt gentemot reste-

rande artiklars resultat. Detta har redovisats i litteraturöversiktens resultat.  

 

Framsteg inom den medicinska forskningen och en ökad allmän kunskapsnivå kan 

antas påverka människors åsikter och fördomar gällande HIV och människor som 

lever med sjukdomen. En tidsgräns på 10 år sattes då vi ansåg att äldre artiklar 

inte hade avspeglat dagens samhälle korrekt. För att begränsa antalet artiklar och 

undvika resultat som visade på förstärkt stigmatisering på grund av utsatthet ute-

slöts artiklar som behandlade HIV-positiva personer inom en marginaliserad be-

folkningsgrupp. Dock har två artiklar som ändå behandlar detta område tagits med 
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på grund av ett relevant resultat (Calin et al., 2007; Schilder et al., 2001). Stora 

försiktighetsåtgärder vidtogs dock vid analysen av dessa men en medvetenhet från 

författarnas sida finns att resultatet kan ha färgats till viss del av dessa två artiklar. 

Att enbart använda artiklar som behandlar båda könen var ett beslut som dels be-

gränsade antalet artiklar men även gav en bättre helhetsbild. En artikel (Schilder 

et al., 2001) har som syfte att endast undersöka upplevelser hos män, men på 

grund av relevant resultat har artikeln ändå tagits med. I en del av studierna består 

deltagarna av olika klientel, vi har dock valt att enbart använda resultat från pati-

entperspektivet och har därför bortsett från andra möjliga perspektiv.  

 

Enbart kvalitetsbedömda artiklar av grad I och II har använts i resultatet vilket kan 

anses ge trovärdighet åt resultatet. Tre olika databaser söktes igenom för att finna 

relevanta artiklar, vilket generar känslan av att problemområdet är välgenomsökt. 

MESH-termer, Headings och Thesaurus användes i databassökningarna, däremot 

användes dessa termer på ett mindre strukturerat tillvägagångssätt. Avgränsning-

arna användes inte konsekvent, dock uteslöts alla artiklar som inte innehöll av-

gränsningarna english, humans, 10 år/från 2000, adult/middle aged (19-64 år). 

Alla artiklar innehöll etiska överväganden och tidsskrifterna är kontrollerade ge-

nom Ulrichs Web. Enbart kvalitativa artiklar, eller den kvalitativa delen i mixme-

tod artiklar, har använts till resultatet. Detta på grund av att det var den subjektiva 

upplevelsen som var av intresse. Valet av analysmetod kan anses vara relevant 

mot bakgrund av de kvalitativa artiklar vi valt. Fem av artiklarna har dock en kva-

litativ/kvantitativ ansats men enbart den kvalitativa delen har bearbetats. Artiklar-

nas resultat lästes först igenom av författarna var för sig för att därefter samman-

ställas gemensamt. Sammanställningen av data bearbetades även den av författar-

na på var sitt håll för att sedan sammanfattas gemensamt. Detta för att minska 

risken för konfirmeringsbias och därmed höja trovärdigheten.   

Slutsats 
 

Sammanfattningsvis så visar litteraturöversikten att personer som lever med HIV 

frekvent upplever sig stigmatiserade. Den beskrivna stigmatiseringsproblematiken 

i denna litteraturöversikt borde generera i en ökad självinsikt hos sjuksköterskor 

gällande den egna rollen i stigmatiseringen. Vidare borde den beskrivna stigmati-
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seringsproblematiken rörande familj och vänner samt samhälle/arbetsliv skapa en 

bra grund för sjuksköterskor att bedriva omvårdnad med ett holistiskt synsätt. 

Förhoppningsvis kan detta sammantaget bidra till att personer som lever med HIV 

upplever en minskad stigmatisering. Detta genom att sjuksköterskor själva blir 

medvetna om stigmatiseringen men även kan medverka till att minska stigmatise-

ring. Exempelvis genom att utbilda och informera familj och vänner om sjukdo-

men, samt fungera som ett stöd för personen med HIV i den förekommande stig-

matiseringen från samhället/arbetslivet. Vidare forskning bör koncentrera sig på 

upplevelser av stigmatisering i en svensk kontext då det upplevs vara en brist på 

svenska studier. Även studier gjorda ur anhörigperspektiv, arbetsgivarperspektiv 

samt samhällsperspektiv kan ge insikt i vilka faktorer som bidrar till de stigmati-

serande attityderna vilket kan användas som underlag i arbetet mot en bättre häl-

so- och sjukvård.  
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Tabell 1 Databassökning        Bilaga 1  

Datum Databas Avgränsningar Sökord Antal träffar Förkastade Antal utval-
da 

Inkluderade 

21 januari 
2011 

Cinahl English, Humans, 
2000-2010, adult, 
middle aged 

HIV Infec-
tions/Psychosocial Factors 
AND Stigma 

87 64* 
20** 
1**** 

2 Bogart et al. 
(2008),  Relf et 
al. (2005) 

21 januari 
2011 

PsycINFO 2000-2011 HIV AND Stigma AND 
Attitudes 

142 116* 
17* 
6*** 

3 Balabanova et al. 
(2006), Calin et 
al. (2007), Zu-
koski & Thorburn 
(2009) 

22 januari 
2011 

PubMed English, Humans, 10 
years, adult, middle 
aged 

HIV Infections/psychology 
AND Health Knowledge, 
Attitudes, Practice AND 
Qualitative Research 

37 28* 
7** 

2 Bairan et al. 
(2007),  Groft & 
Robinson Voll-
man (2007) 

22 januari 
2011 

PubMed English, 10 years, 
adult, middle aged 

HIV Infections/psychology 
AND Stereotyping 

106 88* 
16** 

2 Sayles et al. 
(2007), Surlis & 
Hyde (2001) 

23 januari  
2011 

PubMed English, Humans, 10 
years, adult, middle 
aged 

HIV Seropositivity AND 
Prejudice 

39 38* 1 Schilder et al. 
(2001) 

23 januari 
2011 

Cinahl 2000-2010, adult, 
middle aged 

HIV Infections AND Qua-
litative Studies AND Stig-
ma 

63 61* 
1** 

1 Mallinson et al. 
(2005) 

23 januari 
2011 

Manuell 
sökning i refe-
renslista 

     Greene et al. 
(2010), O’Brien 
et al. (2009), 
Werkmeister 
Rozas & Smith 
(2009)  

* - förkastade efter läsning av titel/dubletter 
** - förkastade efter läsning av abstrakt 
***- fulltext ej tillgänglig 
**** - förkastade efter kvalitetsbedömning 
 



 
 

Carlsson och Eiman (2003)   Bilaga 2 

                        

 

 



 
 

Tabell 2 Artikelöversikt         Bilaga 3 

Författare  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitetsgrad 

Bairan, Taylor, 
Blake, Akers, So-
well & Mendiola 
(2006) 
USA 

Att bedömma HIV-
positiva personers 
uppfattning gällande 
avslöjande av HIV-
status till andra med 
målet att skapa en 
modell av HIV-
avslöjande som kan 
användas av hälso- 
och sjukvårdspersonal 
i arbetet med HIV 
prevention. 

Kvalitativ. 13 fokus-
gruppsintervjuer som 
tog ca 2 timmar. 

Män som har sex 
med män - 31 
Högrisk heterosex-
uella - 28 
Drogmissbrukare - 
45 
 

Fyrfas-process. 
Först transkribera-
des ljudinspelning-
arna till text. Sedan 
kodades datan för 
teman på tre olika 
håll. Likheter och 
skillnader jämför-
des i temana som 
sedan sammanställ-
des. 

Resultatet resulterade i tre te-
man där avslöjande av sin HIV-
status beror på typ av social 
relation, rädsla och stigma. En 
modell för HIV avslöjande 
framkom från dataanalysen. 

Grad II 

Balabanova, Coker, 
Atun & Drobniewski 
(2006) 
Ryssland 

Att undersöka attity-
der till HIV och po-
tentiella stigmatise-
rande beteenden 

Kvalitativ. 15 fokus-
gruppsintervjuer som 
tog ca 2,5 timmar.  
Människor från all-
mänheten blev rekryte-
rade genom ett rando-
miserat urval från en 
databas över invånare. 
HIV-positiva blev 
rekryterade från en 
regional HIV klinik. 

Människor från den 
allmänna befolk-
ningen - 64  
HIV-positiva - 45  

Grounded theory Resultatet visade uppfattningen 
att HIV var associerat med omo-
raliskt beteende vilket generera-
de stigma. Diskriminerande 
attityder var starkt associerade 
med missuppfattningar gällande 
smitta och smittvägar. 
Allmänheten var negativt in-
ställda till de som blivit smittade 
sexuellt eller genom drogmiss-
bruk. 

Grad II 

Bogart, Cowgill, 
Kennedy, Ryan, 
Murphy, Elijah & 
Schuster 
(2008) 
USA 

Att undersöka innbör-
des förhållanden mel-
lan  upplevelser av 
stigma i en familje-
kontext. 

Kvalitativ/kvantitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer. HIV-
infekterade föräldrar, 
deras make/maka  och 
deras barn. 

Barn – 27  
Vuxna barn – 19  
Make/maka till 
HIV-positiva – 15 
HIV- positiva för-
äldrar - 33 

Innehållsanalys Resultatet visade att alla famil-
jer upplevt stigma där beteenden 
såsom undvikande, diskrimine-
rande handlingar och sårande 
ord var vanliga. 

Grad I 

 



 
 

Författare  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Vetenskaplig 
kvalitet 

Calin, Green Hether-
ton & Brook  
(2007) 
Storbritannien 

Att undersöka vad 
som avgör avslöjande 
av HIV-status och 
utkomsten av dessa 
hos mörka Afrikaner i 
Storbritannien 

Kvalitativ/kvantitativ. 
Strukturera-
de/semistrukturerade 
intervjuer som tog ca 1 
timme. 

Kvinnor - 31 
Män - 14 

Innehållsanalys Resultatet visade att det fanns 
en relation mellan stigma och 
avslöjande av HIV status.  
Anledningar till att avslöja be-
rodde på relationen och moti-
veringarna till detta var ofta 
specifika för individen.  

Grad I 

Greene et al. 
(2010) 
Kanada 

Att få en djupare 
förståelse för hur 
boendesituationen 
påverkar HIV positiva 
föräldrars mentala och 
fysiska hälsa. 

Kvalitativ. 13 semi-
strukturerade djupin-
tervjuer som tog mellan 
1-1,5 timme. 

HIV-positiva för-
äldrar - 13 

Tematisk analys 
och triangulering 

Resultatet visade att föräldrarna 
möter ogynnsamt boende, eko-
nomiska och sociala prövningar 
vilka ökar risken för dålig hälsa.  

Grad I 

Groft & Robinson 
Vollman 
(2007) 
Kanada 

Att beskriva upplevel-
sen av att leva med 
HIV på landsbygden i 
Alberta. 

Kvalitativ. Semistruk-
turerade intervjuer som 
tog mellan 60-100 
minuter. 

HIV-positiva - 6 
Vårdgivare (släk-
tingar) - 1 

Grounded theory Resultatet visade att deltagarna 
identifierade hälsa som en käns-
la av välmående, livskvalitet 
och oberoende. Relaterad till 
HIV-infektion så blev hälsa 
uppnådd genom tre processer. 1) 
Passa in diagnosen i sitt dagliga 
liv. 
2) Skapa och gå in i stödjande 
relationer och omgivningar. 
3) Reflekterande över ens liv 
och framtid. 

Grad II 



 
 

Författare  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Vetenskaplig 
kvalitet 

Mallinson, Relf, 
Dekker, Dolan, 
Darcy & Ford 
(2005) 
USA 

Att undersöka den 
process där klienter 
hos HIV-orienterade 
kliniker går från att 
vara sporadiska an-
vändare av vård till att 
bli frekventa använda-
re.  

Kvalitativ/Kvantitativ. 
Intervjuer.  

Sporadiska använ-
dare av HIV-
orienterad vård – 7 
Frekventa använda-
re av HIV-
orienterad vård - 20 

Grounded theory Resultatet illustrerades i en 
modell vilken visade att delta-
garna strävade mot att vidmakt-
hålla normalitet, hantera upp-
fattningar och utveckla life 
mastery-kompetens. Denna 
bidrar till en förståelse av att 
leva med HIV i en social kon-
text.  

Grad II 

O’Brien, Davis, 
Strike, Young & 
Bayoumi 
(2009) 
Kanada 

Att beskriva de kon-
textuella faktorerna 
som påverkar upple-
velsen av funktions-
nedsättning hos vuxna 
som lever med HIV 

Kvalitativ. 4 fokus-
grupper och 15 semi-
strukturerade intervju-
er. 

Män- 21 
Kvinnor- 16 
Transsexuell- 1 

Grounded Theory Resultatet visade att yttre fakto-
rer såsom socialt stöd och stig-
ma påverkade upplevelsen av 
funktionsnedsättning. Inre fak-
torer som påverkade var lev-
nadsstrategier, ålder och kön.  

Grad I 

Relf, Mallinson, 
Pawlowski, Dolan & 
Dekker 
(2005) 
USA 

Att bestämma nivån 
på och inverkan av 
HIV-relaterad stigma 
hos ett kulturellt vari-
erande urval av män-
niskor inskrivna på en 
HIV-klinik på lands-
bygden. 

Kvalitativ/kvantitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer som tog 
mellan 25-60 minuter. 

Kvinnor - 9 
Män - 17 
Transsexuell - 1 

Grounded theory Resultatet visade att HIV-
relaterad stigma är ett signifi-
kant problem för personer som 
lever med HIV/AIDS. 

Grad II 



 
 

Författare  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Vetenskaplig 
kvalitet 

Sayles, Ryan, Silver, 
Sarkisian & Cunnig-
ham 
(2007) 
USA 

Att identifiera de mest 
framträdande domä-
nerna av stigma och 
de copingstrategier 
som kan vara gemen-
samma för en grupp 
låginkomsttagare i 
Los Angeles. 

Kvalitativ. 7 fokus-
gruppsintervjuer som 
tog ca 90 minuter. 
Deltagare rekryterade 
från fem samhällsför-
ankrade hjälporganisa-
tioner för HIV-positiva 
och två HIV-kliniker.  

Klienter – 48 st 
 
 

Exploratory pile-
sorting technique  
 

Resultatet visade på att de mest 
framträdande domänerna av 
stigma inkluderar: skuld, stereo-
typer kopplade till HIV, rädsla 
för smitta, avslöjande av HIV-
status, och ”omförhandla” so-
ciala kontakter. 

Grad I 

Schilder et al. 
(2001) 
Kanada 
 

Att beskriva förhål-
landet mellan identitet 
och hälso- och sjuk-
vårdsupplevelser hos 
HIV-positiva män. 

Kvalitativ/kvantitativ. 
Fokusgrupper och 
intervjuer som tog ca 3 
timmar, inklusive 
lunch.  

Homosexuella - 27 
Bisexuella - 10  
Transsexuella - 10 

Grounded theory Resultatet visade att en ökad 
medvetenhet hos vårdgivare 
gällande sexuell, social och 
kulturell identitet ökade patien-
ternas sjukvårdskonsumtion och 
följsamheten till medicinering-
en.  

Grad I 

Surlis & Hyde 
(2001) 
Irland 

Att utifrån en Irländsk 
kontext undersöka 
HIV-positiva patien-
ters upplevelser av 
sjukhusvistelse och 
framför allt deras 
upplevelse av sjuk-
sköterskevård. 

Kvalitativ. 10 djupin-
tervjuer. 

Kvinnor - 3 
Män - 7 

Innehållsanalys Resultatet visade att den upp-
levda stigman oftast var knuten 
till hur patienten blivit smittad 
samt att de flesta patienter före-
drog att ligga på en separat 
HIV-avdelning. Patienter upp-
levde även att tystnadsplikten 
bröts av sjuksköterskorna. 

Grad II 



 
 

Författare  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Vetenskaplig 
kvalitet 

Werkmeister Rozas 
& Smith 
(2009) 
USA 

Att undersöka vilka 
aspekter av kulturell 
kompetens som är 
viktig vid behandling 
av en popoulation 
med HIV. 

Kvalitativ.  2 foksu-
grupper med klienter 
och 1 med personal 
rekryterade från ett 
program för främjande 
av psykisk hälsa hos 
HIV-positiva. 
4 semistrukturerade 
intervjuer utfördes 
också. 
 

Klienter – 24 st 
Personal – 7 st 

Grounded theory 
 
 

Resultatet visade att socialtjäns-
ten måste ta hänsyn till alla 
aspekter av en klients identitet.  

Grad II 

Zukoski & Thorburn 
(2009) 
USA 

Att undersöka upple-
velser av att leva med 
HIV i ett område med 
låg HIV-prevalens. 

Kvalitativ. Djupinter-
vjuer som tog ca 60 
minuter. 

Kvinnor – 7 
Män - 9 

Innehållsanalys Resultatet visade att deltagarna i 
sitt dagliga liv upplevde socialt 
avvisande, att  vara tvungen att 
följa diverse regler för social 
kontakt och att bli behandlad 
annorlunda. 

Grad I 



 
 

Tabell 3 Analysförfarande               Bilaga 4
          
 
Författare Huvudresultat Översättning Kategori Underkategori 
Sayles et al. 
(2007)  

”For some, the 

fear of being 

rejected is so 
intense that 

they choose not 

to be involved 

in any intimate 

relationship” 

(Sayles et al., 
2007, s. 820). 

För vissa är rädslan 
att bli avvisad så 
intensiv att de väljer 
att inte involvera sig 
i några intima rela-
tioner. 

Familj och vän-
ner 

Konsekvenser av 
stigmatiseringen  

Surlis & 
Hyde 
(2001) 

“Participants 

in this study 

gave very rich 

descriptions of 

experiencing 

stigmatizating 
attitudes from 

nurses, some of 

which they 

believed to be 

rooted in exist-
ing prejudices 

associated with 

the lifestyle or 

risk behaviors 

of those who 

are HIV posi-
tive” (Surlis & 

Hyde, 2001, s. 

71).  

Deltagarna i denna 
studie gav väldigt 
innehållsrika be-
skrivningar av upp-
levda stigmatiseran-
de attityder  från 
sjuksköterskor, några 
av dessa tros ha sin 
grund i befintliga 
fördomar som för-
knippas med livssti-
len eller riskbeteen-
det hos de som är 
HIV-positiva.  

Hälso- och 
sjukvård 

Upplevda orsaker 
till stigmatise-
ringen 

Balabanova 
et al. 
(2006) 

“Participants 

agreed that 

most people 

thought that 
because they 

were HIV-

positive they 

were somehow 

immoral or less 
worthy of sym-

pathy” (Bala-

banova et al., 

2006, s. 847). 

Deltagarna var över-
ens om att de flesta 
människor trodde att 
eftersom de var hiv-
positiva var de på 
något sätt omoraliska 
eller mindre värda 
sympati. 
 

Samhäl-
let/arbetslivet 

Stigmatisering 
från samhäl-
let/arbetslivet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


