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ABSTRAKT 

Bakgrund: Hiv eller Humant Immunbristvirus är ett retrovirus som bryter ned 

immunförsvaret, vilket gör kroppen mottaglig för infektioner. Hiv har beskrivits som ”den 

nya spetälskan” och anses vara den mest fruktade och stigmatiserade sjukdomen. 

Stigmatisering och diskriminering är båda hinder i det förebyggande arbetet mot hiv. Syfte: 

Att beskriva hur hivpositiva patienter upplever diskriminering och stigmatisering inom 

sjukvården. Metod: Arbetet utformades som en litteraturöversikt baserat på fjorton artiklar 

varav sju kvalitativa, sex kvantitativa och en mixad studie. Studierna har kvalitetsgranskats 

och analysen resulterade i två områden och fem kategorier. Resultat: Deltagarna upplevde 

stigmatiserande och diskriminerande handlingar av sjukvårdspersonal. Stigmatisering togs i 

uttryck genom upplevelser av att bli stämplad, att känna sig oönskad och att bli utsatta för 

fördomar medan diskriminering innefattade upplevelser av att bli utestängda av vården och 

upplevelser av förnedring. Diskussion: Stigmatisering och diskriminering av 

sjukvårdspersonal kan orsaka ett vårdlidande för deltagarna, något som sjukvården har som 

mål att lindra. När rädsla visas mot hivpositiva inom en kontext där de, precis som alla 

patientgrupper, förväntar sig förståelse uppstår en stor brist i vårdkulturen. Slutsats: Med 

bättre kunskap och ökad utbildning av sjukvårdspersonal kan stigmatisering och 

diskriminering minska vilket möjliggör att de internationella målen i arbetet med hivpositiva 

kan uppnås. 

 

Nyckelord: Diskriminering, Hiv, Litteraturöversikt, Sjukvård, Stigmatisering, Upplevelser. 
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BAKGRUND  

 

 

Stigmatisering gentemot sjukdomar har existerat genom historien. Under medeltiden 

stigmatiserades människor som var smittade av pesten och därefter har fenomenet fortsatt 

mot sjukdomar som sexuellt överförbara sjukdomar, SARS samt tuberkulos. Bland dessa 

infektionssjukdomar anses aids (förvärvat immunbristsyndrom) vara den mest fruktade och 

stigmatiserade sjukdomen under de senaste decennierna (Des Jarlais et al., 2006; Mak et al., 

2009) och beskrivs bland annat som ”den nya spetälskan” (Barret & Brown, 2008). 

Stigmatisering och diskriminering är båda hinder för ett effektivt förebyggande arbete mot 

hiv och till grunden för detta ligger rädsla och okunskap enligt en studie av Monjok, 

Smensny och Essien (2009).  

 

Idag lever cirka 6500 personer i Sverige med hiv och det rapporteras mellan 400 och 500 nya 

fall årligen (folkhälsomyndigheten, 2013). I en mätning i slutet av 2013 uppmättes att 35 

miljoner människor lever med hiv och samma mätning visade att 1.5 miljoner människor 

dog till följd av sjukdomen det året (Världshälsoorganisationen [WHO], 2014). FN och WHO 

arbetar kraftigt för att information om hiv och att bromsmediciner ska spridas ut till 

befolkningen runt om i världen. Många av FN:s organ är inblandade och denna samordning 

sköts av UNAIDS som är FN:s aidsprogram. WHO och UNAIDS har flera gemensamma mål 

och ett av dem är att minska sårbarheten för hivpositiva individer genom att motverka 

stigmatisering, diskriminering och andra kränkningar av mänskliga rättigheter (FN, 2010; 

världshälsoorganisationen [WHO], 2011).  

 

Humant immunbristvirus 

 

Hiv eller Humant Immunbristvirus är ett retrovirus som bryter ned immunförsvaret genom 

att ta död på kroppens CD4 samt T-lymfocyter. Detta gör kroppen mottaglig för infektioner 

och i takt med immunsystemets nedbrytning sker till sist en utveckling av förvärvat 

immunbristsyndrom/aids (Världshälsoorganisationen  [WHO], 2014). Retroviruset lagras i 

kroppens arvsmassa och överförs via blod exempelvis vid användning av förbrukade 
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sprutor, blodtransfusioner eller vid transplantationer av organ/vävnad. Hiv kan också 

överföras genom oskyddade sexuella kontakter, vaginala, orala och anala samlag samt från 

mor till barn under graviditet, vid förlossning eller amning. Hiv smittar inte via sociala 

kontakter eller vid kyssar (Folkhälsomyndigheten, 2013). I dagsläget finns inget botemedel 

mot hiv däremot används retrovirala läkemedel som bromsmedicinering vilka har förbättrat 

livssituationen avsevärt för hivpositiva (Famoroti, Fernandes & Chima, 2013). Risken att 

smittas av viruset genom kontakt med skadad hud/slemhinna anses vara 0,1 % och som 

sjukvårdspersonal är risken att smittas via avföring, urin eller saliv osannolik (Ericsson & 

Ericsson, 2009, s. 268). Hiv är en av de sjukdomar som går under smittskyddslagen och detta 

innebär att den som har anledning att misstänka eller som vet att denne bär på en smittsam 

sjukdom ska vidta de åtgärder som krävs för att inte sprida smittan vidare (SFS 2004:168).  

 

Diskriminering och stigmatisering 

 

Diskriminering innebär en särbehandling av individer (eller grupper) och tar därmed 

avstånd från principen att alla ska behandlas lika (Nationalencyklopedin, 2014). För att 

motverka diskriminering finns diskrimineringslagen, vilken är en lag som främjar till samma 

rättigheter för alla oavsett sexuell läggning, kön, religion/trosuppfattning, 

funktionsnedsättning eller etnicitet (SFS 2008:567). 

 

Stigmatisering innebär en social stämpling (Nationalencyklopedin, 2014). Erving Goffman 

beskriver ordet stigmatisering som en benämning på en egenskap som är djupt 

nedvärderande och associeras ofta med mänskliga rättigheter och diskriminering. Goffman 

menar vidare att människor placeras in i kategorier och när en individ har en annorlunda 

egenskap jämfört med övriga personer inom den kategorin reduceras denna från att vara en 

vanlig och fullständig människa till att bli en utstött och kastmärkt människa. Denna 

stämpling innebär ett stigma och man avviker på ett icke önskvärt sätt från förväntningarna 

”de normala” har. Goffman beskriver tre typer av stigman, kroppsliga stigman, 

karaktärsstigma och gruppstigma. Kroppsliga stigman kan exempelvis vara fysiskt 

handikapp, karaktärsstigma relateras till någon form av missbruk eller homosexualitet samt 

gruppstigma som riktas mot religion och etnicitet (Goffman, 2011, s. 10-12). 
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Teoretisk referensram  

 

Katie Eriksson talar om begreppet lidande och beskriver att lidande är att utsättas för 

någonting negativt eller ont, något som människan måste utstå och leva med, en kamp men 

också en försoning. Lidande kan ses i tre olika former, sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande. Sjukvården har genom olika vårdorganisationer syftet att lindra mänskligt 

lidande men dagens utveckling kan leda till att vården ibland skapar ett lidande för patienter 

istället. Vårdlidandet innebär ett lidande som upplevs i samband med vårdsituationer och 

kan tas i uttryck genom kräkning av patienters värdighet, maktutövningar, fördömelser och 

straff samt genom utebliven vård. Vårdlidandet ses som ett onödigt lidande och bör på alla 

sätt försöka elimineras. Eriksson menar att vårdlidande är en konsekvens av bristande 

kunskap och reflektion. Vidare handlar vårdlidande om vårdetik och vårdlidandet kan 

lindras genom att den vård som ges har sin grund i kärlek och i djupaste avsikt är etisk 

(Eriksson, 1994. s. 82-93).  

 

Studier visar att relationen mellan sjukvårdspersonal och patienter har en stor betydelse för 

patienters följsamhet i behandlingar (Brion, 2014; Molassiotis, Morris & Trueman, 2007; 

Murphy, Johnston-Roberts, Martin, Marelich & Hoffman, 2000) vilket är av stor vikt i 

behandlingar med antiretrovirala läkemedel mot hiv (läkemedelsverket, 2013). Förutom 

följsamhet i behandlingar är relationen mellan patient och sjukvårdspersonal viktig för den 

emotionella hälsan där en god relation till sjukvårdspersonal hjälper mer än vad medicinerna 

gör. Relationen med sjukvårdspersonal hjälper också hivpositiva att bilda hållbara relationer 

i framtiden då de fått hjälp i att våga öppna sig och våga lita på människor (Carr, 2001).  

 

Earnshaw och Quinn (2011) visar också i sin studie att stigmatisering inom sjukvården kan få 

skadliga konsekvenser. Patienter som upplevt och erfarit stigmatisering från vårdpersonal 

visar lägre tendens till följsamhet i behandlingar samt lägre tendens till att uppsöka och få 

tillgång till vård vilket direkt påverkar patienternas livskvalitet. Stigmatisering påverkar mer 

än den fysiska hälsan, det påverkar också människors övergripande känsla av 

tillfredsställelse med livet.  
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Hälso- och sjukvårdslagen formulerar de krav som finns på sjukvården samt 

sjukvårdspersonal och innebär bland annat att den ska vara av god kvalitet, tillgodose 

patienternas trygghet, vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens integritet och 

självbestämmande samt främja god kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal (SFS 

1982:763). Förutom allmänna lagar och riktlinjer har man som sjuksköterska även ICN:s 

etiska kod att följa. I denna beskrivs att all vård ska bedrivas på ett evidensbaserat sätt, vara 

av god kvalitet och ta hänsyn till mänskliga rättigheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

För att uppfylla målsättningarna i ett förebyggande syfte mot hiv måste kunskapen om 

viruset och hur det är att leva med det förbättras i offentliga verksamheter, i arbetslivet och i 

samhället i stort (Folkhälsomyndigheten, 2013). I en global rapport framgår att många 

individer som är hivpositiva får leva med stigmatisering och diskriminering från samhället, 

inklusive från hälso- och sjukvården. Stigmatiseringen får konsekvenser som försenade 

hivtester, döljande av tidigare sexpartners samt dåligt engagemang i hiv behandling 

(UNAIDS Global report, 2013).  

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att beskriva hur hivpositiva patienter upplever diskriminering och 

stigmatisering inom sjukvården. 

METOD 

 

 

Litteraturöversikt 

 

Denna studie är utförd som en litteraturöversikt vilket beskrivs av Polit och Beck (2012, s. 95) 

som en översikt av existerande forskningsresultat vilka kan argumentera för behovet av ny 

forskning. Litteraturöversikter handlar dessutom om att få översikt över kunskapsläget inom 

omvårdnadsrelaterade områden eller problem inom sjuksköterskors kompetensområden 
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(Friberg, 2012, s. 133).   

 

Litteratursökning och urval 

 

Litteratursökningar gjordes i relevanta omvårdnadsbaserade databaser så som Cinahl och 

PubMed. Sökningen i arbetet utgick ifrån syftet för att få fram relevanta sökord. Genom 

denna upptäcktes en användbar MeSH-term, Hiv infections/psychology samt tre sökord i 

fritext, stigma, discrimination och health services. Dessa termer kombinerades sedan i en strävan 

till systematisk sökning (se tabell 1). I urval ett lästes titlarna. I urval två lästes 40 respektive 

34 abstrakt. Övriga träffar exkluderades på grund av irrelevanta titlar samt att det föll bort 93 

dubbletter mellan de två sökkombinationerna i databasen PubMed och Cinahl. Sökningar 

gjorda i databasen Cinahl resulterade i 322 samt 162 dubbletter med sökningen i respektive 

sökkombination i PubMed. De övriga träffarna var oanvändbara på grund av bristande 

vetenskaplighet, att de var skrivna ur fel perspektiv eller skrivna på andra språk än engelska 

(se exklusionskriterier) och i den slutliga urvalsprocessen kvarstod därför fjorton artiklar 

från databasen PubMed. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar, gjord i Pubmed 2014-09-30. 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 Urval 5 

Hiv 

infections/psycology 

(MesH) 

- 227174 - - - - - 

Discrimination - 106838 - - - - - 

Stigma - 11477 - - - - - 

Health services - 605840 - - - - - 

Hiv 

infections/psychology 

(MesH) AND 

discrimination 

Eng, 10 years 338 338 40 18 11 8 

Hiv 

infections/psychology 

(MesH) AND stigma 

AND health services 

Eng, 10 years 388 388 34 13 10 6 
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Urval 1 – Lästa titlar, Urval 2 -Lästa abstrakt, Urval 3 – Lästa artiklar,                

Urval 4 – Kvalitetsgranskade artiklar, Urval 5 – Inkluderade artiklar 

 

Tabell 2. Översikt av litteratursökningar, gjord i Cinahl 2014-09-30. 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

dubbletter 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Urval 

5 

Hiv 

infections/psychology  

AND discrimination 

Eng, 10 years 439 322 117 5 3 1 0 

Hiv 

infections/psychology 

AND stigma AND 

health services 

Eng, 10 years 223 162 61 3 2 0 0 

Urval 1- lästa titlar, Urval 2 – lästa abstrakt, Urval 3 – lästa artiklar,                                                       

Urval 4 – Kvalitetsgranskade artiklar, Urval 5 – Inkluderade artiklar 

 

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterierna för studien var hivpositiva män och kvinnor som var över 18 år och 

artiklarna som inkluderades var kvalitativa, kvantitativa eller med mixad design samt att de 

var skrivna på engelska. Artiklarna skulle vara skrivna utifrån ett patientperspektiv för att 

kunna besvara syftet med studien. 

 

Exklusionskriterier 

Studier som exkluderades ur arbetet var skrivna på andra språk än engelska, hade deltagare 

som var yngre än 18 år eller var skrivna ur ett anhörig- eller sjuksköterskeperspektiv. 

 

Kvalitetsvärdering  

 

Samtliga artiklar har granskats enligt granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa 

studier från statens beredning för medicinsk utredning [SBU]. Granskningen gjordes av elva 

kvantitativa och tio kvalitativa artiklar samt en artikel med mixad design. Totalt granskades 



 

10 

 

22 artiklar och åtta av dem var av låg kvalitet och exkluderades slutligen från arbetet. Övriga 

fjorton var av hög eller medelhög kvalitet och inkluderades sedan i det sammanställda 

resultatet (se bilaga 1).  

 

Etiska överväganden 
 

De artiklar arbetet grundas på har tidigare genomgått etiska överväganden där deltagare 

gett sitt medgivande. Inkluderade artiklar har sammanställts noggrant för att återge ett så 

korrekt resultat som möjligt. Eftersom stigmatisering och diskriminering kan förekomma 

gentemot personer som drabbats av hiv kommer detta arbete att ta avstånd till begreppet 

"hivsmittad" då det kan uppfattas som kränkande (hiv-Sverige, 2014). Därför kommer 

arbetet istället att använda begreppet hivpositiv. 

 

Analys 

 

Analysprocessen innebär att man pendlar mellan delar och helheter med syftet att få en 

fördjupad kunskap (Friberg, 2012, s. 140-141). För att få och förstå helheten har artiklarna 

lästs upprepade gånger av båda författarna. Huvudresultaten från varje artikel skrevs sedan 

ned i ett dokument för att sedan kunna jämföras med varandra. Utifrån detta identifierades 

likheter och skillnader. I nästa steg av analysprocessen skrevs deltagarnas upplevelser av 

diskriminering och stigmatisering ned och sorterades i två områden, stigmatisering och 

diskriminering. Därefter kunde upplevelserna delas in i kategorier under vardera område. I 

den slutliga processen kvarstod två områden med fem kategorier (se tabell 3).  
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Tabell 3. Översikt av områden och kategorier. 

Område Kategorier 

 Att bli stämplad 

Stigmatisering Att känna sig oönskad 

 Att utsättas för fördomar 

Diskriminering Att bli utestängd av vården 

 Upplevelsen av förnedring 

 

RESULTAT 

 

 

Studiens resultat baseras på litteraturöversiktens analys och kommer att presenteras utifrån 

två områden stigmatisering och diskriminering för att besvara syftet med studien. I resultatet 

ingår en mixad studie samt sex kvantitativa och sju kvalitativa studier. Artiklarna är 

publicerade mellan 2005-2013 och är genomförda i Storbritannien, USA, Vietnam, Indien och 

Puerto Rico. 

Stigmatisering 

 

Att bli stämplad 

Hivpositiva patienter rapporterade upplevelser av att bli stämplade utav sjukvårdspersonal. 

Stämplingen togs i uttryck genom att deltagarnas patientjournaler var av annan färg för att 

symbolisera att de bar på hivviruset och färgmarkeringen avslöjade deras sjukdomstillstånd. 

Förutom färgmärkta journaler rapporterades upplevelser från deltagare att de blivit 

placerade i särskilda rum. Denna placering innebar att patienterna fick känslor av att 

personalen tog distans till dem på grund av deras sjukdom (Okoror, Belue, Zungo, Adam & 

Airhihenbuwa, 2012). Studier har också visat att patienter upplevt stämpling genom att deras 

sängar blivit markerade med ord som ”high risk” och ”DANGER” för att indikera deras 
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hivinfektion. Deltagarna beskrev att detta fick dem att känna att deras sjukdomstillstånd inte 

längre var konfidentiellt och att alla som kan läsa kan också få reda på deras status 

(Mahendrea et al., 2007). 

 

“We don´t like seperate folders because color folders of HIV positive patients are different 

from that of other patients. This obvious(ly) gives away your status. As a result of this, 

some people were talking about me in the community” (Okoror et al., 2012, p. 38). 

 

Att känna sig oönskad 

Deltagare beskrev upplevelser där sjukvårdspersonal agerat med rädsla runt och mot 

deltagarna när deras hiv status avslöjats. Rädslan från sjukvårdspersonal togs i uttryck 

genom visad nervositet samt att sjukvårdspersonal tydligt visat att de var obekväma i 

kontakten med patienterna. Detta upplevdes som ett undvikande förhållningssätt och 

beskrevs bland annat genom att personalen inte tog i hand vid hälsning eller undvek att 

utföra undersökningar där de var tvungna att ta i patienten (Kinsler, Wong, Sayles, Davis & 

Cunningham, 2007; Rahmati-Najarkolaei et al., 2010; Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 

2007; Sayles, Ryan, Silver, Sarkisian & Cunningham, 2007).  

 

“Believe (it) or not, there is one nurse in this ward who actually ran away from me. On 

one occasion, when I approached the nurse´s station to ask for something, she told a non-

HIV-positive patient, “Cover your mouth, be careful, you do not want to get infected with 

the HIV” (Rahmati-Najarkolaei et al., 2010, p. 6). 

 

En deltagare beskrev att personalen tog på sig handskar enbart för hudberöring av den 

hivpositive och att de agerat som om de inte vet hur hiv sprids. Orsaken till att personalen 

använde handskar och andra skyddskläder vid obefogade tillfällen var för att de var rädda 

för att bli smittade (Zukoski & Thorburn, 2009).  

  

Flera studier visar att som ett resultat av rädsla upplevde deltagarna att sjukvårdspersonal 

tog till överdrivna försiktighetsåtgärder i arbetet med hivpositiva patienter (Rahmati-

Najarkolaei et al., 2010; Rintamaki et al., 2007; Sayles et al., 2007; Zukoski et al., 2009).  

Överdriva försiktighetsåtgärder innebar att personal bar skyddskläder i den vardagliga 

kontakten, att de hade dubbla handskar samt att de bar munskydd. Patienter beskrev att 

sjukvårdspersonalen klädde sig som vid en operation (Rintamaki et al., 2007) och vid 
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blodtryckskontroller fanns upplevelser av att personal burit dubbla handskar och munskydd 

(Sayles et al., 2007).  Att sjukvårdspersonal tog till dessa åtgärder fick deltagarna att känna 

skam och förödmjukelse (Zukoski et al., 2007) och många av deltagarna beskrev att de 

överdriva försiktighetsåtgärderna var förvirrande eftersom deltagarna förstod att 

sjukvårdspersonalen var medicinskt professionella. Deltagarna förväntade sig att personalen 

skulle ha kunskap om hiv sjukdomen samt hur viruset överförs från en person till en annan 

(Rahmati-Najarkolaei et al., 2010). 

 

Att utsättas för fördomar 

En global studie med 2035 hivpositiva deltagare har 78 % rapporterat att de upplevt 

stigmatisering genom fördomar relaterat till deras hiv status (Nachega et al., 2012). De mest 

återkommande fördomarna var att hivpositiva hade ett riskbeteende i form av sexuell 

lösaktighet, prostitution, drogmissbruk och homosexualitet (Sayles et al., 2007; Zukoski et al., 

2009). En deltagare berättade att personal gav patienter medicin utan någon fastställd 

diagnos om hiv och att behandling med antiretrovirala medel enbart grundats på att 

patienten haft hiv relaterade symtom. Att sjukvårdspersonal tog för givet att patienterna bar 

på viruset orsakade stora problem då många av läkarna inte utför en medicinsk 

undersökning när de får vetskap om hivviruset (Okoror et al., 2012).  Fördomar mot 

patienter som man misstänkte bar på viruset visade sig också genom att sjukvårdspersonal 

hivtestade dem utan deras medgivande. Det visade sig senare att personal diskuterade 

resultatet med andra medarbetare innan den testade patienten fått reda på om denne bar på 

viruset eller inte (Mahendrea et al., 2007). 

 

Diskriminering 
 

Att bli utestängd av vården 

Från ett flertal studier framgick att patienter blivit diskriminerade av 

sjukvårdspersonal i form av att de blivit utestängda av vården. Detta upplevdes 

genom att deltagarna fått sämre vård och i de grövsta fallen även blivit nekade vård på 

grund av sin hivinfektion (Elford, Ibrahim, Bukutu & Anderson, 2007; Kinsler, Wong, 

Sayles, Davis & Cunningham, 2007; Sohler, Li & Cunningham, 2007; Varaz-Días, 

Serrano-García & Toro-Alfonso, 2005; Zukoski et al., 2009;).  Känslan som deltagarna 
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beskrev av att bli utestängda grundades i upplevelser av att bli bortvisade eller 

remitterade till andra sjukvårdsinrättningar. Detta för att sjukvårdspersonal skulle 

slippa ge de hivpositiva patienterna vård. En deltagare beskrev situationen med sin 

läkare ”there were years when even my private doctor didn´t know of a doctor in the entire city 

that would treat an [individual with] HIV” (Rintamaki et al., 2007, p. 964). Även inom 

akutsjukvården rapporterades att patienter blivit nekade vård på grund av att de var 

hivpositiva, trots akut behov utav hjälp. Vården upplevs bli sämre för hivpositiva då 

patienterna upplever den slarvigare. När en deltagare uppsökte sjukvård på grund av 

en skärskada fick hon till svar att den inte behövdes sys efter att hon uppgett sin hiv 

status. Några dagar senare uppsökte hon sjukvården igen och nu med infektion i 

fingret, deltagaren fick träffa en annan personal som var tvungen att rengöra och sy 

skärskadan vilket hade behövts göra redan första gången (Rahmati-Najarkolaei et al., 

2010). 

 

En 25-årig hemmafru berättar: 

”I had excessive bleeding for a few days after I had delivered my baby. I had to go to the 

ER. I told them that I am HIV positive. The ER doctor told me, “You have excessive 

bleeding. I cannot examine you. I could be easily infected with the HIV. Look, you have 

HIV… Sorry, go somewhere else.” (Rahmati-Najarkolaei et al., 2010, p. 5). 

 

Studier belyser att dåligt bemötande från sjukvårdspersonal var av stor betydelse för 

deltagarnas upplevelser av sämre vård. Dåligt bemötande beskrevs av patienterna som 

undvikande och ignorerande beteende från personal, att inte få sina behov sedda, dålig 

kommunikation och otrevliga attityder (Li, Comulada, Wu, Ding & Zhu, 2011; Magnus et al., 

2013). En 22-årig deltagare berättar i en djupintervju om en händelse där han hade uppsökt 

sjukvården på grund av huvudvärk och feber. Personalen fick reda på att han var hivpositiv 

och uppgav då att de inte vårdar patienter som honom. Deltagaren upplevde personalens 

attityder som otrevliga och han kände missnöje över att inte bli undersökt. Däremot fick han 

några mediciner och blev ombedd att gå till tuberkulossjukhuset. Studien visar att 

sjukvården orsakar ett lidande för hivpositiva och påverkar också motivationen till 

behandling. Många deltagare upplevde en stor frustration över att behandlas annorlunda än 

andra patienter (Thanah, Moland & Fylkesnes, 2012).  Det har också framkommit från 

deltagare att sjukvårdspersonal medvetet låtit hivpositiva patienter med smärta vänta längre 
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på vård genom att ta överdrivet lång tid med patienter som inte var i akut behov av vård 

(Rintamaki et al., 2007). 

 

Upplevelsen av förnedring 

Den farligaste upplevelsen av diskriminering som deltagande patienter rapporterade 

innefattar någon form av övergrepp, fysiska och psykiska av sjukvårdspersonal. De psykiska 

övergreppen innebar att sjukvårdspersonal strategiskt smutskastade hivpositiva patienter till 

annan sjukvårdspersonal för att se till att dessa patienter fick sämre behandling. Även 

verbala övergrepp upplevdes av deltagarna, bland annat genom konstant beskyllning och 

förnedring. De fysiska övergreppen innebar att deltagarna blivit misshandlade eller att de 

blivit satta i situationer när de riskerat att bli skadade (Rahmati-Najarkolaei et al., 2010; 

Rintamaki et al., 2007). 

 

”Being rushed to the hospital a few times I´ve dealt with paramedicins. I´m epileptic, I 

have seizures. When the paramedics do pick me up, they manhandle me. In other words, 

they treat me bad… Once they ask whoever´s called the ambulance that knows my 

history, who tells ´em I´m HIV-positive, they´re careful of is putting in a line in my vein 

because they don´t want to get sick. I mean, the paramedics are cruel and I prefer not to be 

handled by them at all. Just let me die. If I´m gonna die, let me die, but don´t, don´t call 

the ambulance. That´s how bad they are.” (Rintamaki et al., 2007, p. 965). 

 

En 28-årig kvinna berättade om en upplevelse av psykiskt övergrepp av en sjuksköterska 

under hennes förlossning: 

 

”Why did you become pregnant? Why are you here? There are many children in the 

orphanage that you could have adopted, instead for becoming pregnant.” (Rahmati-

Najarkolaei et al., 2010, p. 6). 
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DISKUSSION  

 

 

Metoddiskussion 

 

Till en början var syftet med arbetet att undersöka hur hivpositiva patienter upplever 

bemötandet från sjukvårdspersonal. I de första litteratursökningarna upptäcktes att 

majoriteten av träffarna beskrev att hivpositiva patienter kände sig stigmatiserade och 

diskriminerade av sjukvårdspersonal. Författarna valde därför att omformulera syftet, varför 

det nya syftet istället blev ”att beskriva hur hivpositiva patienter upplever diskriminering och 

stigmatisering inom sjukvården”. Sökord som valts är relevanta till syftet och sökordet health 

services har inkluderats för att få fram träffar som syftade till att belysa stigmatisering och 

diskriminering av hivpositiva inom sjukvården och inte inom den sociala sfären. 

Inklusionskriterierna var kvalitativa, kvantitativa samt mixade studier vilket gav oss 

möjligheten att få en stor variation av material. De kvalitativa studierna har gett författarna 

en möjlighet till att undersöka upplevelser, ofta genom djupgående intervjuer medan de 

kvantitativa studierna gett statistiska värden över fenomenen i större populationer. Ett av 

inklusionskriterierna var också att artiklarna skulle vara skrivna ur ett patientperspektiv. En 

av studierna inkluderade både patientperspektiv och perspektivet från sjukvårdspersonal, 

men från denna artikel har enbart resultat utifrån patientperspektivet inkluderats i arbetet.  

 

Styrkor är att alla artiklar i studien är kvalitetsgranskade och håller hög och medelhög 

kvalitet. För att undvika feltolkningar har artiklarna granskats och analyserats av båda 

författarna. De inkluderade artiklarna har sammanställts i bilaga 1 och enligt Friberg (2012, 

s.140) stärks denna validitet då resultatet i arbetet uppfattats korrekt. Åtta av de 22 

artiklarna, en från Cinahl och sju från PubMed föll bort på grund utav bristande 

vetenskaplig kvalitet. Därför inkluderades fjorton artiklar till detta arbete. De fjorton 

artiklarna som sammanställdes är granskade enligt SBU:s granskningsmallar vilka är 

validerade och därför anses mallarna vara tillförlitliga. Artiklar som inkluderats i arbetet 

kommer från olika delar av världen i ett försök till god överförbarhet. Dock hittades inga 
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relevanta studier från Skandinavien och tio av studierna är gjorda i USA vilket gör landet 

överrepresenterat i detta arbete.  

 

Svagheter med studien är att material inte sökts i databasen Psykinfo vilken är en 

omvårdnadsrelaterad databas. Denna hade möjligtvis kunnat ge ytterligare träffar, men 

författarna fattade ett gemensamt beslut att de träffar som redan funnits var tillräckliga och 

att det var oklart om fler träffar hade kunnat tillföra något i resultatet. På grund av många 

dubbletter mellan PubMed och Cinahl föll många träffar bort från Cinahlsökningen. Detta 

innebar att enbart artiklar hittade från PubMed inkluderades i arbetet. Om första sökningen 

istället gjorts i Cinahl hade fler artiklar kunna inkluderats från den databasen. Samtliga 

artiklar i arbetet var skrivna på engelska och eftersom författarna inte har detta som 

modersmål finns viss risk för misstolkningar i översättandet. 

 

Svårigheter författarna stött på under arbetets gång har varit relaterade till 

litteratursökningen då sökningar resulterat i tusentals träffar. Sökord som använts har 

kombinerats på flertal olika sätt för att till sist resultera i bra träffar. Mycket tid har därför 

lagts på att gå igenom mängder av irrelevanta träffar. 

  

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva hur hivpositiva patienter upplever diskriminering och 

stigmatisering inom sjukvården. Resultatet av litteraturöversikten visade att diskriminering 

togs i uttryck genom att bli utestängd av vården och upplevelsen av att känna sig förnedrad. 

Stigmatisering upplevdes av deltagarna genom att bli stämplad, att känna sig oönskad och 

att utsättas för fördomar från sjukvårdspersonal. Resultatet visade att de hivpositiva 

patienterna måste vänta längre på vård vilket kan ses som ett straff från 

sjukvårdspersonalens sida. Eriksson (1994) menar att kränkning sker både genom konkreta 

åtgärder men också abstrakt genom bristande etisk hållning. Att kränka en patient innebär 

ett straff och straffet kan i detta fall innebära att hivpositiva patienter inte får samma vård 

som övriga patienter eller att de blir nonchalerade på grund av att de inte håller sig inom 

ramarna för ”idealpatienten”.  
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I resultatet framgick att hivpositiva blivit stämplade utav sjukvårdspersonal och att 

stämplingen fick konsekvenser i form av att patienterna placerats i särskilda rum för att 

avskiljas från övriga patienter och personal. Patienter upplevde att de tillsammans med 

deras tillhörigheter blev märkta och enligt studien av Surlis och Hyde (2001) förekommer 

märkning utav hivpositivas patientjournaler och sängar. En deltagare berättade att den röda 

lappen på hans säng direkt avslöjade hans hiv status för andra patienter och besökare. 

Patienternas upplevelser av att bli stämplade inom sjukvården kan direkt relateras till 

Goffmans definition av karaktärsstigma som innebär att bli stämplad på grund av fläckar på 

den personliga karaktären som orsakas av exempelvis missbruk eller homosexualitet. Det är 

också benämningen på en djupt nedvärderande egenskap. Ett sätt att reducera denna 

stämpel som det framkommit att deltagarna i studien upplever är att använda begreppet 

hivpositiv istället för hivsmittad då ordet smitta kan upplevas som något negativt och 

nedvärderande. Organisationen hiv-Sverige har redan tagit detta i åtanke men för att det nya 

begreppet ska få fäste globalt bör fler länder ta upp detta till diskussion. En start kan vara att 

UNAIDS och WHO går i hiv-Sveriges fotspår.   

 

I litteraturöversikten har det framkommit att sjukvårdspersonal beskrivits som obekväma, 

nervösa och undvikande vilket gjort att deltagare känt sig förvirrade eftersom de förlitat sig 

på deras medicinska kompetens. Patienterna upplever att de har de mötts av en personal 

som varit avståndstagande och som tagit till överdrivna försiktighetsåtgärder. Studierna som 

använts i detta arbete bekräftar bristen på kunskap om hivviruset inom sjukvården.  Witt 

Sherman och Ouellette (2001) beskriver hur hivpositiva patienter förväntar sig att 

sjukvårdspersonal ska vara. De beskriver att personalen ska vara kompetenta, professionella 

och vara angelägna att utveckla omsorgsfulla relationer. Professionalism beskrivs genom 

egenskaper som trovärdighet, ärlighet, acceptans och öppenhet och att till exempel vara rädd 

för att ta i patienter med hiv anses vara ytterst oprofessionellt. Detta styrker ytterligare 

uppfattningen av bristen på kunskap vilket får konsekvenser som att vårdpersonal uppfattas 

som oprofessionella.  
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En patient ska kunna känna sig respekterad och välkommen i vårdsammanhang och en god 

vårdkultur kan beskrivas som en plats där människan har ett utrymme och en rättighet att få 

vara patient (Eriksson, 1994). Det uppstår en stor brist i vårdkulturen när rädsla från 

sjukvårdspersonal visas mot hivpositiva inom en kontext där dem precis som alla 

patientgrupper, förväntar sig förståelse. Det krävs därför en utveckling inom sjukvården. 

Både sjukvårdsmiljön och personalgrupper måste utvecklas för att patienter ska känna sig 

välkomna, att de ska få en trygg plats där deras frågor kan få svar vilket också kan minska 

oron som många av patienterna bär på.  

 

Utifrån beskrivning av Eriksson (1994) kan sjukvårdspersonal lindra vårdlidandet genom att 

bekräfta människan och ge den vård som patienten behöver med visad respekt. En människa 

som lider behöver genuina känslor av medlidande och om behovet att få känna sig förstådd 

och bekräftad tillsammans med ett värdigt bemötande uppfylls kan lidandet lindras. Som 

sjukvårdspersonal bör grundinställningen vara en önskan av att lindra lidande i alla 

omvårdnadssituationer. 

 

Enligt en studie av Emlet (2007) förekom fördomar mot patienter med hiv relaterade 

symtom. Vid mötet med patienten som beskrev symtom som tydde på att denne var 

hivpositiv, tog sjuksköterskan förgivet att patienten redan bar på viruset och frågade ”hur 

smittades du?”. De mest rapporterade fördomarna mot hivpositiva var att de hade ett 

riskbeteende som innebar sexuell lösaktighet, homosexualitet, prostitution och drogmissbruk 

enligt en studie av Rutledge, Abell, Padmore och McCann (2009) som beskriver 

uppfattningar av att människor som lever med hiv är inblandade i homosexualitet, 

drogmissbruk och promiskuösa beteenden. Katie Eriksson (1994) beskriver att vårdlidande 

är något som sjukvårdspersonal kan orsaka genom att kränka patienters värdighet bland 

annat genom fördomar. För att eliminera vårdlidandet som fördomar medför måste varje 

patient känna sig förstådd och bekräftad (Eriksson, 1994) och det är sjukvårdspersonalen 

som ytterst är ansvariga för detta. Trots mål från WHO och UNAIDS om att minska 

sårbarheten för hivpositiva genom att motverka stigmatisering och andra kränkningar visar 

resultatet i denna litteraturöversikt att det fortfarande i hög grad förekommer inom 

sjukvården.   
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Diskriminering i form av att patienter stängs ute av vården förekommer i flera av studiernas 

resultat. Flera studier i litteraturöversikten visar att hivpositiva patienter blivit hänvisade och 

iväg skickade till andra sjukvårdsinrättningar. Sjukvårdspersonal har också uppgett att de 

inte kände till någon som är villig att behandla en person som är hivpositiv vilket förekom 

inom akutsjukvården (Rahmati-Najarkolaei et al., 2010). Sjukvården har syftet att lindra 

mänskligt lidande men med utgångspunkt ur Erikssons (1994) teori om vårdlidande orsakar 

sjukvårdspersonal istället ett lidande för patienter genom att neka dem den vård de behöver. 

Wang, Zhang och Zhang (2008) gav ett exempel på diskriminering genom vägrad vård. En 

deltagare berättade om ett sjukhusbesök som slutade i att sjukvårdspersonal vände ryggen 

till när patienten berättade om sin hivinfektion. Sjukvårdspersonalen uttryckte att det inte 

var någon mening att spendera tid och pengar på denna sjukdom och därefter berättades ett 

exempel om en man som dog bara en vecka efter han testats som hivpositiv. Även en nyare 

studie från 2012 (Feyissa, Abebe, Grima & Woldie) visar att 66 % av deltagarna (n =255) blivit 

vägrade vård och att personalen medvetet skickat hivpositiva till andra 

sjukvårdsinrättningar. Enligt Hälso- och sjukvårdslagens 2§ ska vården ges med respekt för 

alla människors lika värde samt för den enskilda individens värdighet och den som är i 

störst behov av vård ska få företräde. Som det framkommit ur resultatet tas inte denna 

paragraf hänsyn till. Internationellt sett ska all vård vara av god kvalitét, bedrivas på ett 

evidensbaserat sätt och man ska ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Beer, Fagan, Valverde och Bertolli (2009) menar att negativa erfarenheter som upplevelsen av 

att de behandlas sämre än andra patienter kan få bieffekter som brist på tillit till sjukvården 

och att hivpositiva inte uppsöker sjukvård vid behov. Exempel på sämre vård var relaterat 

till bemötande från sjukvårdspersonal. En deltagare i denna studie berättar att personal 

ogenerat undvek att komma nära och vid konfrontation skrek personalen att denne inte fick 

komma nära på grund av att denne var oren och hade aids. Enligt studien av Rydström, 

Ygge, Tingberg, Navér och Eriksson (2012) är bemötandet viktigt då sjukvårdspersonal 

ibland är de enda som hivpositiva upplever att de kan prata fritt om sin sjukdom med och 

många gånger får personalen också axla en betydelsefull roll. Därför är det viktigt med en 
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personal som är involverad och intresserad för att hålla en hög vårdkvalitet. 

Sjukvårdspersonal måste kunna sätta sig in i hur det är att leva med hiv och besitta god 

kunskap om sjukdomen. Annars väcks känslor av ilska och frustration bland patienterna. 

Som det tidigare framkommit i arbetet är relationen mellan sjukvårdspersonal och patienter 

av stor betydelse för patienters följsamhet i behandlingar. Studier i detta arbete visar att 

patienter som upplevt diskriminering från sjukvårdspersonal har lägre tendens till 

följsamhet, vilket i sin tur påverkar patienternas upplevelse av sämre vård. 

 

En av den mest förnedrade formen av diskriminering som de hivpositiva patienterna 

uppgav innebar någon form av fysiskt eller psykiskt övergrepp av vårdpersonal. I 

patientsäkerhetslagen 2 kap 5§ (SFS 2010:659) nämner att lidande, psykisk eller kroppslig 

skada som hade kunnat undvikas genom adekvata åtgärder anses som vård skada. I 

resultatet framgår att sjukvårdspersonal orsakat patienter stort lidande som resulterat i att 

hivpositiva patienter hellre dör än att vända sig till sjukvården då de inte vill riskera att 

utsättas för övergrepp igen. Vården ska lindra lidande, men enligt det som framkommit ur 

resultatet så stjälper snarare än hjälper sjukvårdspersonal denna patientgrupp.   

 

Slutsatser 

 

Syftet med studien var att beskriva hur hivpositiva patienter upplever diskriminering och 

stigmatisering inom sjukvården. Under arbetets gång har det framkommit en rad olika 

exempel på både stigmatisering och diskriminering som hivpositiva patienter beskrivit att de 

upplevt inom sjukvården, vilket besvarar litteraturöversiktens syfte. De upplevelser som 

framkommit var alla exempel på bristande omvårdnad då patienter blivit kränkta och 

särbehandlade på grund av sig sjukdom och blivit bemötta med rädsla från 

sjukvårdspersonal. Genom att medvetandegöra dessa orättvisor kan denna litteraturöversikt 

få ett värde i kunskapsutvecklingen inom omvårdnad. Med bättre kunskap och ökad 

utbildning av sjukvårdspersonal kan diskriminering och stigmatisering minska vilket i sin 

tur innebär en möjlighet att FN:s och WHO:s mål i arbetet för hivpositiva kan uppnås. 
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Framtida forskning 

 

Vid genomgång av vetenskapliga studier i litteratursökningen till detta arbete har det 

framkommit att det behövs mer forskning ur ett patientperspektiv i ämnet. Majoriteten av 

studier som gjorts är skrivna ur sjukvårdspersonalens perspektiv och för att lyfta fram den 

utsatthet som hivpositiva upplever bör fler studier rikta sig till just deras upplevelser.  

Författarna ser också ett intresse i fler skandinaviska studier för att på så vis kunna jämföra 

upplevelserna globalt för att eventuellt kunna identifiera kulturella skillnader. Studier som 

jämför diskriminering och stigmatisering av hivpositiva med andra sjukdomar som hepatit C 

är också tänkvärd framtida forskning.
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare (/bortfall) Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande kvalitet 

Elford, Ibrahim, 

Bukutu & Anderson. 

(2007). England 

Att undersöka i 

vilken utsträckning 

som individer med 

hiv i London blir 

diskriminerade på 

grund av sin 

infektion. 

Kvantitativ. 1687 deltagare 

svarade på ett 

frågeformulär, efter 

bortfall på grund av 

för små marginaler i 

subgrupper återstod 

1462 deltagare. 

Data samlades in genom 

ett frågeformulär mellan 

juni 2004-juni 2005 bland 6 

sjukhus i nordöstra 

London. Data 

analyserades sedan med 

hjälp av STATA. 

Resultatet visar att en 

tredjedel av deltagarna 

(414 st) har blivit 

diskriminerade på grund 

av sin hivinfektion. De 

uppgav att de blev 

vägrad vård samt att de 

blev dåligt bemött av 

sjukvårdspersonal 

Hög kvalitet. 

Li, Comulada, Wu, 

Ding & Zhu. (2011). 

USA. 

Att undersöka 

avståndstagande 

attityder från 

sjukvårdspersonal 

gentemot 

människor som 

lever med hiv och 

relationen till 

graden av 

tillfredställelse 

bland patienter. 

Kvantitativ 

interventions-studie. 

1760 deltagare i 

gruppen med 

sjukvårdspersonal, 0 

bortfall. 

 

1000 deltagare i 

gruppen med 

patienter, 6 bortfall, 

återstående 994 st. 

Deltagarna rekryterades 

genom ett frågeformulär 

och efter att de 

inkluderades i studien 

hölls öga mot öga 

intervjuer med 66 frågor 

gällande tillgänglighet, 

tillfredsställelse bland 

patienter, attityder till 

hälsa etc. Intervjuerna 

varade mellan 30-45 min. 

Deskriptiv statistik valdes 

för analys av data, där 

SAS 9.2 Software samt 

PROC MIXED användes. 

Sjukhus med en högre 

nivå av hivrelaterat 

avståndstagande bland 

sjukhuspersonal är starkt 

associerat med en lägre 

nivå av tillfredsställelse 

bland patienter med 

hivinfektion. 

Medelhög 

kvalitet. 
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Studiens syfte Typ av studie Deltagare (/bortfall) Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande kvalitet 

Nachenga, Morroni, 

Zuniga, Sherer, Beyrer, 

Solomon, Schechter & 

Rockstroh. (2012). USA. 

Att få en 

övergripande 

uppfattning om hiv 

relaterat stigma 

bland människor 

som lever med hiv. 

Kvantitativ 

tvärsnitts studie. 

2035 deltagare  

(0 bortfall) 

Standardiserat 

frågeformulär som 

inkluderade frågor kring 

psykisk hälsa, isolering 

och stigma. Data 

analyserades med STATA 

Release 10, statistisk 

deskriptiv analys. 

78% av deltagarna har 

upplevt stigma associerat 

med deras hivinfektion. 

Den mest rapporterade 

stigman var 

uppfattningen att 

hivpositiva individer 

involverar sig i 

promiskuösa sexuella 

aktiviteter, missbruk samt 

prostitution. 

Medelhög 

kvalitet. 

Magnus, Herwehe, 

Murtaza-Rossini, Reine, 

Cuffie, Gruber & Kaiser. 

(2013).  USA. 

Att utvärdera 

patienters 

upplevelser av 

sjukvårdspersonals 

attityder bland 

hivpositiva personer 

på ett 

landsomfattande 

sjukhus i Louisiana. 

Kvantitativ. 479 deltagare 

(16 bortfall) 

Anonyma intervjuer där 

deltagarna fick svara på 

frågor kring vårdrutiner, 

uppföljning och 

vårdkontiunitet. Chi-

square test och Kruskal-

Wallis test användes för 

att jämföra frekvenser och 

fördelningar i variabler av 

intresse. 

Hiv positiva patienter 

som bryter sin behandling 

är mer benägna att 

rapportera negativa 

upplevelser inom 

sjukvården. Att inte bli 

hörd och sedd, få 

förklaringar och 

svårgheter att få hiv 

relaterad vård/hjälp är 

orsakerna. 

Medelhög 

kvalitet. 



 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare (/bortfall) Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande kvalitet 

Rahmati-Najarkolaei, 

Niknami, 

Aminshokravi, 

Bazargan & Ahmadi. 

(2010). USA. 

Att undersöka 

hivpositivas 

upplevelser av 

bemötande och 

beteende från 

sjukvårdspersonal 

samt kvalitet av 

sjukvård. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

69 deltagare  

(7 bortfall) 

Bekvämlighetsurval. Semi-

strukturerade intervjuer 

med öppna frågor om hur 

deltagarna upplevde 

sjukvården. Intervjuerna 

varade mellan 20-90min, 

spelades in och 

transkriberades. Texten 

analyserades i flera steg 

och resulterade i 4 teman 

och 13 sub-teman. 

4 teman och 13 sub-

teman. Stigmatisering 

inom sjukvården var ett 

tema vilket 

kategoriserades av 4 sub-

teman. Vägrad vård, 

slarvig vård, överdrivna 

säkerhetsåtgärder och 

fysiskt avståndstagande 

samt Förnedring och 

verbal/icke-verbal 

psykologisk misshandel. 

Medelhög 

kvalitet. 

Okoror, Belue, Zungu, 

Adam & Airhihenbuwa. 

(2012). USA. 

Att undersöka 

kulturella kontexter 

av hivpositiva 

kvinnors 

upplevelser av hiv 

relaterad stigma 

inom sjukvården. 

Kvalitativ. 51 deltagare  

(0 bortfall) 

Bekvämlighetsurval. 7 

fokusgrupper med 6-8 

deltagare i varje. 

Diskussioner med 

djupgående intervjuer som 

varade i snitt 90min. 

Spelades in för att sedan 

användas i Nvivo 2.0 

software för kvalitativ 

dataanalys. Induktivt och 

deduktivt förhållningssätt 

användes i kodprocessen. 

Data analyserades i flera 

steg och resulterade i 4 

teman samt flertal 

underteman som delades 

upp i pos. Samt neg. 

Kvinnornas negativa 

upplevelser av 

sjukvården baserades på 

att sjukvårdspersonalen 

inte brydde sig om 

anhöriga till kvinnorna, 

att de fick vänta länge på 

läkare och ssk utan 

mat/vatten, att de 

förvisades till ett speciellt 

utpekat rum och att de 

inte testades för hiv innan 

de påbörjade hiv-

behandling (pga spec. 

Symtom). 

Hög kvalitet. 

Författare Studiens syfte Typ av studie Deltagare (/bortfall) Metod Huvudresultat Kommentarer 



 

 

Årtal 

Land 

Datainsamling 

Analys 

gällande kvalitet 

Sayles, Ryan, Silver, 

Sarkisian & 

Cunningham. (2007). 

USA. 

Att kontextualisera 

stigmateorin bland 

erfarenheter hos 

hivpositiva för att 

uppnå en bättre 

förståelse av stigma 

relevans och 

inverkan för dessa 

individer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

48 deltagare  

(0 bortfall) 

7 fokusgrupper, 4 

kvinnogrupper och 3 

mansgrupper. Öppna 

frågor diskuterades i snitt 

90 min och spelades in 

samt transkriberades.  

Data analyserades med en 

undersökande 

kategoriserande teknik 

tills konsensus nåddes 

bland författarna. 

5 teman varav 1 som 

handlade om stigma inom 

sjuvården. Stigma 

baserades på upplevelser 

av sämre vård än övriga 

patienter, överdrivna 

säkerhetsåtgärder på 

grund av bristande 

kunskap av hur viruset 

smittar (bland 

sjukvårdspersonal). 

Hög kvalitet. 

Rintamaki, Scott, 

Kosenko & Jensen. 

(2007). USA. 

Utforska patienters 

rapporterade 

uppfattningar och 

upplevelser av 

stigma i 

vårdsammanhang. 

Kvalitativ. 

Grounded Theory. 

50 deltagare 

 (0 bortfall) 

2 fokusgrupper med 3 

respektive 5 deltagare i 

varje grupp samt 

djupgående individuella 

intervjuer bland 

resterande 45 deltagare. 

Fokusgrupperna varade 

under 120 min och 

intervjuerna mellan 45-230 

min. Allt material spelades 

in och transkriberades för 

att sedan analyseras i 

latent innehåll samt 

konstant jämförande 

teknik. Steg 1 i analysen 

involverade 

fokusgrupperna och steg 2 

individuella intervjuerna. 

Deltagarna upplevde 

stigmatiserande 

handlingar inom 

sjukvården genom 

annorlunda/nervöst 

beteende med 

undvikande ögonkontakt, 

överdrivna 

säkerhetsåtgärder, 

avståndstagande, vägrad 

vård, ilsket bemötande 

och ibland även fysiska 

övergrepp. 

Medelhög 

kvalitet. 

 

 



 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare (/bortfall) Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande kvalitet 

Kinsler, Wong, Sayles, 

Davis & Cunningham. 

(2007). USA. 

Att utvärdera 

sambandet mellan 

upplevd 

stigmatisering från 

en vårdgivare och 

tillgång till vård 

bland 223 

låginkomst, 

hivpositiva 

individer i Los 

Angeles County. 

Prospektiv 

kvantitativ studie. 

223 deltagare 

(52 föll bort vid 

uppföljning) 

Individuella intervjuer 

utifrån ett strukturerat 

frågeformulär. 

Datainsamlingarna 

varade från juni 2004- 

december 2005. 6 

månader från första 

tillfället fick deltagarna 

svara på ett 

uppföljningsformulär. 

Data analyserades sedan 

genom en multivariabel 

teknik samt med hjälp av 

STATA 8.0. 

26 % av deltagarna 

rapporterade minst 1 av 4 

typer av stigmatisering 

från sjukvårdspersonal 

vid första träffen. 

Majoriteten av dem 

upplevde att 

sjukvårdspersonalen var 

obekväm runt dem (20%), 

att de behandlades som 

inkräktare (20%) Att 

sjukvårdspersonal 

undvek dem (19%) Och 

att de hande blivit vägrad 

vård (19%). Vid 

uppföljningen var 

siffrorna 13%, 13%, 13% 

och 9%. 

Hög kvalitet. 

Thanh, Moland & 

Fylkesnes. (2012). Viet 

Nam. 

Att undersöka 

uppfattningar och 

upplevelser 

gällande vård, 

behandling och 

stöd bland hiv 

positiva i Viet Nam. 

Kvalitativ. 45 deltagare 

(0 bortfall) 

Djupgående individuella 

intervjuer samt 

diskussioner i 

fokusgrupper. Varje 

intervju/diskussion 

varade under 1.5 timme, 

spelades in och 

transkriberades av förste 

författaren. Data 

analyserades och 

grupperades i kategorier. 

Stigmatisering och 

diskriminering inom 

sjukvården innebar för 

deltagarna att inte få sina 

vårdbehov 

sedda/tillfredsställda av 

sjukvårdspersonal, 

otrevliga attityder, att de 

blev ignorerade och 

behandlades annorlunda 

än övriga patienter. 

Medelhög 

kvalitet. 

 



 

 

Författare 
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Studiens syfte Typ av studie Deltagare (/bortfall) Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande kvalitet 

Varas-Díaz, Serrano-

García & Toro-Alfonso. 

(2005). Puerto Rico. 

Att undersöka 

upplevd 

stigmatisering 

bland hivpositiva i 

Puerto Rico. 

Kvalitativ. 30 deltagare 

(0 bortfall) 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer som varade 1,5 

timme och innehöll 40 st 

öppna frågor. 

Data analyserades med 

hjälp av QSR Nvivo 

software och resulterade i 

fem kategorier av 

manifesterad stigma. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Deltagarna upplevde 

stigmatisering och 

diskriminering genom att 

de blev nekad vård, brist 

på effektiv 

kommunikation, de 

kände sig avvisande av 

sjukvårdspersonal genom 

brist på vård och 

uppmärksamhet. 

Hög kvalitet. 

Zukoski & Thorburn. 

(2009). USA. 

Kontextualisera 

och beskriva hur 

hivpositiva på 

landsbygden 

upplever 

stigmatisering och 

diskriminering i 

det vardagliga livet 

samt inom 

sjukvården. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

16 deltagare 

(0 bortfall) 

Djupgående intervjuer 

med 22 öppna frågor. Det 

spelades in och 

transkriberades. Data 

analyserades genom 

innehållsanalys. 

11 av deltagarna 

rapporterade upplevelser 

av stigmatisering genom 

respektlöshet eller genom 

diskriminering av 

sjukvårdspersonal jämfört 

med andra patienter. 

Sjukvårdspersonalen 

uppförde sig som att de 

var rädda för deltagarna, 

att dom vägrade ge god 

vård samt att de 

behandlades annorlunda 

än andra patienter. 

Medelhög 

kvalitet. 

 

 



 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare (/bortfall) Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande kvalitet 

Sohler, Li & 

Cunningham. 

(2007). USA. 

Att undersöka 

frekvensen, 

attributen och 

källorna till 

upplevd 

diskriminering 

inom sjukvården. 

Kvantitativ.  523 deltagare 

(11 bortfall) 

Intervjuer som hölls 

genom databaserat 

självintervju program på 

deltagarnas hotellrum. 

Intervjuerna varade i 45 

minuter. Analysen 

innefattade två steg. Först 

analyserades upplevd 

diskriminering överlag 

samt vilken typ av 

diskriminering och källan 

till diskriminering. I steg 

två testades om den 

upplevda 

diskrimineringen var 

associerad till 

tillgänglighet av 

sjukvården. 

39,6% av deltagarna 

rapporterade att de 

upplevt minst 1/3 former 

av diskriminering inom 

sjukvården. De upplevde 

fientlighet från 

sjukvårdspersonal, de 

blev vägrade vård samt 

att de inte fick någon 

uppmärksamhet. 

Hög kvalitet. 



 

 

Mahendra, Gilborn, 

Bharat, Mudoi, 

Gupta, George, 

Samson, Daly & 

Pulerwitz. (2007). 

Indien. 

 

Syftet med 

studien var att 

mäta aidsrelaterat 

stigma hos 

sjukvårdspersonal

, uttryck för 

stigmatisering 

samt associationer 

mellan 

stigmatiserande 

attityder och hiv 

relaterad 

kunskap. 

 

Mixad. 

 

924 deltagare 

(0 bortfall) 

Data samlades in via 

djupintervjuer med 

sjukhus 

personal och HIV-

infekterade patienter, 

undersökningar med 

sjukhuspersonal (884 

läkare, sjuksköterskor 

och sjukvårdspersonal) 

och observationer av 

sjukhuspraxis. T-tester av 

metoder och envägs 

ANOVA tester användes. 

Alla statistiska analyser 

utfördes med hjälp av 

programvaran paket 

SPSS.Analys av 

kvalitativa uppgifter 

fokuserade på att 

framkalla centrala teman 

relaterade till 

stigmatisering och 

diskriminering 

 

 

Resultatet belysde 4 typer 

av diskriminerande 

handlingar som 

sjukvårdspersonal 

utförde: Att testa 

patienter för hiv utan 

deras medgivande, 

avslöja testresultat för 

närstående utan 

medgivande från 

patienten, att de märker 

ut hivpositivas sängar och 

tillhörigheter samt 

överdrivna 

säkerhetsåtgärder. 

Medelhög 

kvalitet. 

 

 


