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Abstrakt 

Titel: Att leva med hiv - En litteraturstudie om personers upplevelser av att leva 

med en stigmatiserad sjukdom. 

Bakgrund: Idag lever ca 7000 personer med hiv i Sverige och årligen upptäcks ca 

450 nya sjukdomsfall. Sjukdomen behöver inte längre leda till en för tidig död då 

effektiv bromsmedicin funnits sedan 1996. Hiv är dock fortfarande en 

stigmatiserande sjukdom som dessutom förknippas med andra stigmatiserande 

attribut. Att leva med hiv har en stor inverkan i personers liv då allmänhetens syn 

fortfarande försvårar möjligheten att vara öppen om hivsamt att vårdpersonals ovilja 

påverkar vårdkvaliteten. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hiv-smittade personers 

erfarenheter av att leva med hiv. 

Metod: En litteraturstudie genomfördes baserad på nio vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats. 

Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudkategorier och totalt 8 underkategorier: 

“Livet påverkas av hiv‖; - Att hantera en förändrad livssituation, - Att behöva ta 

läkemedel varje dag, “Att prata om hiv‖; - Att välja att vara öppen, - En möjlighet till 

stöd genom att prata med någon, - Valet att hålla hiv hemligt, “Att leva med 

stigmatiserande sjukdom‖; - En påverkad syn på sig själv, - Samhället och 

omgivningens syn, - Erfarenheter från möten med vården. 

Konklusion: Att leva med hiv kan orsaka flera svårigheter i de drabbades liv och de 

behöver stöd kring beslutet att vara öppna om sin hiv. Sjuksköterskor kan behöva 

mer kompetens inom området för att kunna ge bästa möjliga vård. Fler studier om 

vårdpersonals kunskapsläge och attityd är önskvärt. 

 

Nyckelord: hiv, stigma, erfarenheter, avslöjande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Title: Living with hiv - a literature review about people’s personal experience from 

living with a stigmatizing disease. 

Background: Approximately 7000 people are living with hiv in Sweden today and 

450 new cases are discovered every year. With the effective medicines with anti-

retroviral effects discovered in 1996, the disease doesn’t necessarily lead to a 

premature death. Hiv is still a stigmatizing disease and its associated with other 

stigmatizing attributes. Living with hiv has a great impact on the affected people’s 

daily life since the society’s view still interfere with the possibility to be open about 

hivand the healthcare-professionals’ unwillingness to care affects the quality of 

caring.   

Aim: The aim of this literature review was to highlight the hiv-infected people’s 

experiences of living with hiv. 

Method: A literature review was conducted based on nine scientific articles with 

qualitative approach. 

Result: The result is presented in three main categories and with a total of eight 

subcategories: ―Hiv has an impact on life‖; - Dealing with a changed life situation, 

The need to take medication on a daily basis, “To talk about hiv‖; - Talking to 

someone offers an opportunity for support, - The choice of keeping hiv a secret, 

“Living with a stigmatizing disease‖; - An affected view of oneself, - The view of 

society and the surrounding’s, - Experiences from contact with healthcare. 

Conclusion: Living with hiv comes with several difficulties and those affected need 

support about their decision of disclosing their hiv. To give the best care possible the 

nurses might need increased competence in the specific area. More studies about 

healthcare staffs’ knowledge and attitudes aredesirable. 

 

Keywords: hiv, stigma, experiences, disclosure 
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Bakgrund 

 

Sedan hiv upptäcktes har ca 78 miljoner människor i världen infekterats med hiv och 

ca 35 miljoner har dött på grund av AIDS-relaterade orsaker. Under år 2015 så levde 

ca 36,7 miljoner människor med hiv globalt, ca 2,1 miljoner människor infekterades 

och ca 1,1 miljoner människor dog på grund av AIDS-relaterade orsaker (UNAIDS 

2016, 1).I Sverige idag lever ca 7000 människor med hiv och årligen får ca 450 

personer diagnosen hiv (Folkhälsomyndigheten, u.å.). 

 

År 2015 var det 17 miljoner människor som fick behandling för hiv, det har alltså 

skett en markant ökning jämfört med år 2000 då det var 770 000 människor som 

hade tillgång till behandling. De AIDS-relaterade dödsfallen har sjunkit från 1,5 

miljoner år 2000 till 1,1 miljon år 2015 (UNAIDS 2016, 6). 

 

Vad är hiv 

Ericson&Ericson (2009, 261) beskriver att en hiv-infektion orsakas av ett så kallat 

retrovirus (human immunodeficiency virus). Viruset har namnet “retro” just för att 

detta typ av virus kan omvandla sitt RNA-arvsanlag till en DNA-kopia i värdkroppen. 

Det finns två typer av viruset, hiv-1 och hiv-2 där typ-1 är vanligast och därför den 

typ som vi fortsättningsvis kommer att syfta till. Genom sparat blod har det första 

kända fallet av hiv daterats till 1959 och typen hiv-1 kan spåras till ett virus från en 

schimpansart. 

 

Efter att ha infekterat av viruset bryter en primärinfektion ut i kroppen men endast 

ca 30 % av patienterna upplever några besvär under denna tid. När infektionen lagt 

sig går sjukdomen in i latensfas och under den tiden bryts immunsystemet successivt 

ned om bromsande behandling inte sätts in (Ericson&Ericson 2009, 263). 

 

Smittvägar och risken att utveckla AIDS 

Sjukdomen förekom under 1980-talet i vissa grupper av befolkningen, det var 

homosexuella män och intravenösa narkotikamissbrukare som drabbades men 

samtidigt spreds sjukdomen via blodtransfusioner. Därför har allt blod som donerats 

i Sverige från och med 1985 testats för hiv med resultatet att ingen blivit smittad via 

blodtransfusion sedan dess. Viruset finns i den sjuke personens blod, sperma, 
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slidsekret, likvor och ibland saliv. Smitta sker via sexuell kontakt och störst risk är 

det då vid anala samlag. Andra smittvägar är via blodsmitta vilket inbegriper att barn 

kan smittas av modern under graviditeten, vid infusion av infekterade 

blodprodukter, stick- och skärsår av föremål med infekterat blod eller att slemhinnan 

i ögon, mun och näsa har kontakt med smittat blod (Ericson&Ericson 2009, 261). 

Det finns en tredje smittväg och då överför modern smitta till barnet via 

bröstmjölken. I Sverige är den risken liten då alla kvinnor testas för hiv i samband 

med graviditet. Under de 36 år som hiv varit känt i Sverige förekommer ännu inget 

känt fall där vårdpersonal blivit smittade i samband med vårdande av en patient med 

hiv (Folkhälsomyndigheten 2015a, 5, 10). 

 

Under åren 1981-1984 upptäcktes de första fallen av AIDS och kopplades därefter 

ihop med retro-viruset hiv-1 (Ericson&Ericson 2009, 261). Om en hiv-infektion inte 

upptäcks och behandlas så utvecklas det dödliga tillståndet AIDS (acquired 

immunodeficiency syndrome”). Då har kroppens immunförsvar tagit stor skada på 

grund av att CD4-positiva T-lymfocyter både slagits ut och tappat kraft. Tiden det tar 

att utveckla AIDS från att man infekterats varierar mellan individer och i medeltal är 

tiden 8-10 år medan vissa utvecklar det tidigare och andra senare. Vid AIDS 

utvecklas således specifika infektioner, så kallade “opportunistiska infektioner”, 

orsakade av mikroorganismer som kroppen vid ett normalt tillstånd skulle kunnat 

kontrollera i princip omärkbart (Ericson&Ericson 2009, 263). 

 

Behandling av HIV 

Det går att behandla men inte att bota hiv. Sedan 1996 finns antiviral behandling 

(ART) som minskar mängden virus och vid rätt inställd behandling är virusnivåerna 

knappt mätbara i plasma. Detta innebär att för de som får hiv i Sverige idag så är den 

förväntade livslängden jämförbar med den övriga befolkningens. Om man efter att 

ha fått diagnosen hiv påbörjar antiviral behandling tidigt så förebyggs skador på 

immunsystemet. Därför är tidig upptäckt av hiv viktig och sjukvården bör vara 

frikostig med möjlighet till lättillgänglig testning och rådgivning för allmänheten för 

att kunna upptäcka och minska risken för smittspridning (Folkhälsomyndigheten 

2015a, 5). 
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Provtagning två gånger per år anses räcka för att följa en behandlad och 

okomplicerad hiv-infektion. Vid obehandlad hiv, terapisvikt, resistensutveckling eller 

uppehåll i behandling så rekommenderas fler provtagningar. (Referensgruppen för 

Antiviral Terapi 2016, 10). En välinställd antiretroviral behandling innebär att 

virusnivåerna i plasma ska understiga 50 kopior/ml vid upprepade provtillfällen, 

patienten ska följa läkemedelsordinationen och uppföljning av virusnivåerna ska 

göras 2-4 gånger per år. Studier som har genomförts under dessa förutsättningar har 

påvisat effekten av behandlingen genom att risken för smitta vid sexuell kontakt är ca 

1 smittöverföring per 150 000 sexuella kontakter. (Folkhälsomyndigheten 2014, 11-

12). 

 

Synen på Hiv 

I en studie av Brent (2016) beskrivs hiv som en sjukdom som inte syns utanpå en 

person. Det krävs att personens tillstånd har tillkännagivits för att denne ska bli 

utsatt för socialt stigma. Hiv har under lång tid förknippats med bilden av att den 

som drabbats av det har ägnat sig åt handlingar som intravenöst missbruk, gay-sex 

eller till och med kriminella handlingar så som prostitution och sexköp. Då dessa 

handlingar i sig redan är förknippade med socialt stigma så bidrar en ytterligare 

faktor som en hiv-diagnos till ett dubbelt stigma. 

 

I denna litteraturstudie så kommer definitionen av stigma utgå från Crocker & Major 

(1989) definition av begreppet. Stigma handlar om negativa attityder, stereotypa 

antaganden, diskriminering och fördomar som vissa utsatta grupper i befolkningen 

utsätts för av sin omgivning. Detta beror på en av omgivningen inte accepterad 

specifik egenskap eller attribut som denna grupp har gemensamt. 

 

Det framkom genom intervjuer att stigma riktat mot personer som lever med hiv 

förekom innan den antivirala behandlingen introducerades och har fortsatt att 

existera efteråt, trots att behandling fanns. Det fanns en uppfattning hos deltagarna 

att stigmat hängde samman med samhällssynen på hiv och stereotyper, vilket även 

påverkade deras självbild genom eget skuldbeläggande för att de hade hiv. Med 

stereotyper menas antagandet att en person som har hiv även skulle ha ett 

intravenöst drogmissbruk, prostituerade sig, levde promiskuöst eller var 

homosexuell (Lekas, Siegel & Schrimshaw 2006). 



4 
 

Guerra& Ekström (2012) undersökte attityder och tillgång till hiv-testning för unga 

kvinnor på svenska ungdomsmottagningar. En kvinna ringde runt för att låtsas söka 

råd efter att ha haft oskyddat sex. Majoriteten av ungdomsmottagningarna kunde 

inte ge tydlig rådgivning, uppmanade inte till testning och utelämnade relevanta 

frågor. Guerra & Ekström (2012)lyfte bristande kunskap och intressebrist som 

anledning till resultatet.  

 

I en svensk studie undersöktes sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, 

undersköterskor och undersköterskestudenters rädsla för att smittas och deras 

inställning till att avstå från att vårda en patient med hiv om de hade haft 

valmöjligheten. I resultatet framkom att rädslan för att smittas av hiv var låg men 

däremot svarade 36% (av totalt 55) av sjuksköterskorna, 26% (av totalt 163) av 

sjuksköterske- och undersköterskestudenterna att de skulle avstå från att vårda en 

patient med hiv om de hade möjligheten. Detta motiverades vidare i kommentarer 

från studiedeltagarna där de uttryckt rädsla, osäkerhet och ett behov av mer kunskap 

(Röndahl, Innala & Carlsson 2003). 

 

Sjuksköterskan har en viktig roll i mötet med patienten där patientperspektiv och 

flera livsaspekter bör beaktas. Detta beskrivs i litteraturen som en holistisk syn där 

människan betraktas som en helhet som är större än de enskilda delarna och det 

finns mer än frånvaro eller närvaro av sjukdom (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg 

2009, 243-244). Vårdutformandet har förändrats över tid, enligt det traditionella 

vårdandet så ska patienten lyssna till vårdpersonalen och följa det som personalen 

uppger är det bästa för patienten. Den medicinska och organisatoriska utformningen 

styr därigenom vad som är bäst för patienten utan hänsyn till patientens egna 

önskemål. Det nyare perspektivet handlar om den personcentrerade vården där 

vårdande alltid ska ske med medkännande, respekt för värdighet och unika attribut 

hos varje enskild individ. Enligt detta arbetssätt så ska patienten ha inflytande över 

sin vård och över sina val, vilket ger patienten mer kontroll (Mueller, Misiorski & 

Ortigara 2016).Folkhälsomyndigheten (2015b) skriver att kunskapen om hiv har 

blivit bättre hos allmänheten men att det fortfarande förekommer diskriminering 

och stigmatisering riktat mot personer som lever med hiv. Detta uppges bero på 

bristande kunskap och rädsla, därför menar Folkhälsomyndigheten att 

kunskapsläget måste förbättras kring hur det är att leva med hiv. 
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Som tidigare studier illustrerar är det är viktigt för vårdpersonal att hålla sig 

uppdaterade kring den samhälleliga synen på hiv eftersom det tack vare stigmat är 

en laddad patientgrupp. Med det aktuella kunskapsläget så går det att identifiera 

brister i vårdsituationer som berör denna patientgrupp. Den personcentrerade 

vården är viktig för all vårdpersonal men uppfylls inte alltid vid vårdandet av denna 

grupp av patienter. Ny kunskap skulle kunna ge sjuksköterskor en djupare förståelse 

för unika behov som kan finnas om de baseras på personliga upplevelser hos varje 

individ. Just möjligheten att anpassa vården efter individen är en del i den 

personcentrerade vården och därför är denna studie viktig i målet att göra vården 

personcentrerad och av god kvalitet. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hiv-smittade personers erfarenheter 

av att leva med hiv. 

 

Metod 

 

För att svara på studiens syfte så har en litteraturstudie utförts, vetenskapliga 

artiklar har granskats för att få överblick av vad tidigare forskning har gett för 

resultat. Enligt Friberg (2012, 133) kan en litteraturöversikt användas som metod för 

ett examensarbete på kandidatnivå. 

 

Sökmetoder 

För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till det valda studieområde så utfördes 

sökningar i databaserna CINAHL, PubMed samt PsychInfo vilka beskrivs som 

omvårdnadsorienterade. Några av artiklarna i resultatet hittades genom manuella 

sökningar från funna artiklars referenslistor och en litteratursökning till en 

litteraturstudie bör även kompletteras med just manuella sökningar (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani 2011, 78). 

 

Genom att tidigt göra sökningar så fick vi en uppfattning om lämpliga och 

användbara söktermer samt en uppskattning av områdets omfattning. Detta är något 
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som rekommenderas av Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] inför ett 

projekt (SBU 2014, 27). 

 

Trunkering användes för att vidga sökresultaten. En trunkering av ett sökord innebär 

att man i söklistan kommer att få träffar som innehåller sökordets alla 

böjningsformer (Östlundh 2012, 68). För att avgränsa sökningarna så valdes artiklar 

som var “peer-reviewed”. Förutom detta så användes även andra begränsningar 

vilka presenteras i bilaga 1. Östlundh (2012, 74) beskriver tidsbegränsning som viktig 

om äldre forskningsresultat inte är av intresse för författaren och därför valde vi att 

begränsa sökningen till artiklar med publikationsår mellan 2006-2016. 

 

De söktermer som användes och genererade resultat var: hiv, stigma*, healthcare, 

health center, hiv-related, experience* och dessa sammanställdes i en tabell (bilaga 

1).  

 

Urval 

Studierna som användes för att svara på syftet var alla av kvalitativ ansats för att få 

en fördjupad förståelse för patientperspektivet. Kvalitativ ansats beskriver Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (2011, 97) som en helhetsinriktad forskning där forskarnas avsikt 

är att uppnå förståelse för det som har studerats.Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2011, 67) är det bra att välja vetenskapliga artiklar som är skrivna på ett språk som 

båda författarna behärskar och därför inkluderade enbart resultat skrivna på 

engelska i första hand och svenska i andra hand. Till det färdiga resultatet har dock 

endast artiklar skrivna på engelska använts. 

 

De inklusionskriterier som användes var att artiklarna till resultatet skulle vara 

publicerade i USA, Kanada, Australien eller västeuropeiska länder. Artiklarna skulle 

handla om personer som lever med hiv oavsett ålder och antal år med sjukdomen. 

Innehållet skulle huvudsakligen handla om deras erfarenheter och upplevelser 

kopplade till livet med sjukdomen.  

 

Urvalet av artiklar skedde i fyra steg som utfördes enligt metoden som beskrivits av 

Rosén (2012, 436-439) där det första steget var att artikelns titel skulle passa vårt 

syfte. Steg två krävde att artikeln efter genomläsning av abstraktet svarade på syftet. 
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I det tredje steget så lästes hela artikeln, om innehållet överensstämde med syftet så 

gick artikeln vidare till det sista steget som var kvalitetsgranskning.  

 

För att kvalitetsgranska de valda artiklarna så användes en mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik från Olsson & 

Sörenssen (2011, 285) se bilaga 2. Granskningen skedde först var för sig och sedan 

tillsammans för att jämföra, diskutera och genomföra poängsättningen. Av de totalt 

11 artiklarna som kvalitetsgranskades erhöll två stycken grad 3(låg) och sållades 

därför bort. Av de nio artiklarna som gick vidare nådde sju av dem nivå 1(hög) och 

två av dem nivå 2(medel).Artiklarna som användes till litteraturstudiens resultat 

sammanställdes i en tabell, se bilaga 3.  

 

Analys 

Artiklarna som ingår i resultatet har analyserats enligt analysmetoden som beskrivits 

av Friberg (2012, 127-129). Analysprocessen genomfördes av båda författarna, först 

enskilt och sedan slutgiltigt tillsammans. Artiklarnas resultat var grunden för hela 

analysarbetet och båda läste igenom artiklarna i sin helhet vid upprepade tillfällen. 

Detta gjordes för att få en tydlig uppfattning om artiklarnas innehåll innan 

analysarbetet började. Den beskrivande texten och citat granskades enskilt efter 

meningsfullt innehåll. Vid relevant information användes överstrykningspenna för 

att tydliggöra vilka meningar eller avsnitt som återspeglade resultatets innehåll. Det 

som återfunnits diskuterades och jämfördes fortlöpande genom hela artikelanalysen. 

 

Viktiga meningsenheter, beskrivningar och citat som svarade på den här studiens 

syfte sammanfördes i ett nytt dokument. Vår uppfattning av de olika fynden 

jämfördes för att finna likheter och olikheter i tolkning samt för att säkerställa 

samstämmighet mot syftet. Därefter diskuterades och antecknades nya kategorier 

och underkategorier för resultatet, innan fynden sammanfattas i text. 

 

Forskningsetik 

När det handlar om medicinsk forskning då forskningen sker direkt på människor 

finns det vissa etiska aspekter som blir extra viktiga. Dessa beskrivs i 

Helsingforsdeklarationen (2013) som skapades 1964 för att se till att människor 

aldrig ska kunna utnyttjas till gagn för forskning eller att forskning ignorerar 
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människans rätt till självbestämmande och fria vilja och därmed kränker dessa 

grundläggande rättigheter. Viktiga punkter i Helsingforsdeklarationen som är av vikt 

att lyfta är att syftet med forskning är att erhålla ny kunskap men det syftet får aldrig 

vara viktigare än att värna om människans fria vilja, rätt till självbestämmande och 

integritet. 

 

Viktiga punkter som berör det forskningsetiska övervägandet vid utförandet av 

denna litteraturstudie är att alla forskningsdeltagare ska ha gett informerat samtycke 

till sitt deltagande i en studie och därmed ha möjligheten att kunna avbryta ett 

studiedeltagande när som helst utan förklaring samt att varje deltagares 

konfidentialitet ska skyddas (Helsingforsdeklarationen 2013). För att tillgodose detta 

har enbart studier med etisk reflektion använts till denna studies resultat. En av de 

utvalda studierna innehöll ingen etisk reflektion och valdes bort vid 

kvalitetsgranskningen. Detta i enlighet med vad Forsberg& Wengström (2015, 59) 

beskriver om etiska överväganden. 

 

Resultat 

 

Resultatet presenteras i tre huvudkategorier och åtta underkategorier, se tabell 4.  

 

Tabell 4. 

Tabell 4. Översikt av huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Livet påverkas av hiv Att hantera en förändrad livssituation 

 Att behöva ta läkemedel varje dag 

Att prata om hiv Att välja att vara öppen 

 En möjlighet till stöd genom att prata med 

någon 

 Valet att hålla hiv hemligt 

Att leva med en 

stigmatiserande sjukdom 

En påverkad syn på sig själv 

 Samhället och omgivningens syn 

 Erfarenheter från möten med vården 
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Livet påverkas av hiv 

 

Att hantera en förändrad livssituation 

För deltagarna i studien av Flowers m.fl. (2011) uppstod en livskris som varade några 

månader i samband med diagnostillfället. Många upplevde att hiv medförde 

osäkerhet inför framtiden (Flowers m.fl. 2011; Leyva-Moral m.fl. 2015).  För 

deltagarna i studien av Brown m.fl. (2015) uppstod oro över vem som skulle ta hand 

om barnen ifall deras hälsa försämrades på grund av hiv. En deltagare beskrev sitt liv 

som smärtsamt eftersom att hiv ständigt var närvarande, sjukdomen medförde en 

förlust av gemenskap och engagemang med andra människor.  

 

Genom att se mer i livet än diagnosen hiv så kunde deltagare gå vidare och fortsätta 

leva (Blake, Robley & Taylor 2012; Block 2009; Flowers m.fl. 2011; Rydström m.fl. 

2012). Detta kunde handla om att inte bry sig om vad andra tycker (Blake, Robley & 

Taylor 2012; Block 2009) eller att betraktas som samma person oberoende av hiv 

(Flowers m.fl. 2011). Engagemang i andra människor, aktiviteter och att bry sig om 

sitt eget välmående var strategier som hjälpte deltagare att leva vidare (Block 2012). 

En deltagare berättade att diagnosen resulterade i en omvärdering av livet, en positiv 

inställning till livet och omgivningen var ett nytt perspektiv som följde med 

diagnosen (Flowers m.fl. 2011). 

 

Att behöva ta läkemedel varje dag 

Deltagare som ätit medicin i flera år beskrev hur följsamheten till medicineringen 

ibland kunde vara uttröttande och något som personer med hiv kunde uppleva som 

en börda. En deltagare i studien som under flera decennier stått på daglig antiviral 

behandling uttryckte det som en “medicinsk utmattning” och det hände att hon 

gjorde några dagars avbrott då och då för att sedan komma på banan igen. 

Biverkningar som uppkom av medicinen ansågs av vissa vara orsakat av att de tog för 

mycket medicin och lät därför på eget bevåg bli att ta ordinerad dos i syfte att kunna 

påverka graden av biverkningar. De beskrev att samtidigt som de upplevde att 

medicinens biverkningar och sidoeffekter förstörde dem inifrån så var också 

medicineringen det som höll dem vid liv (Brown m.fl. 2015). 

I en studie uttryckte deltagare att daglig medicinering medförde en risk att glömma 

att ta medicinen någon dag vilket var ett orosmoment (Blake, Robley & Taylor 2012). 
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Att personer i omgivningen skulle upptäcka att de tog medicin och därmed avslöja 

deras hemlighet var inget de ville riskera, därför blev det en utmaning att följa 

ordinationen när de var bland andra (Blake, Robley & Taylor 2012; Rydström m.fl. 

2012). 

Att ta mediciner förkroppsligade enligt deltagare bilden av att vara sjuk och de 

beskrev hur de var rädda att de skulle identifiera sig själv som en sjuk person om de 

tog medicinen (Blake, Robley & Taylor 2012). Synliga biverkningar som kunnat 

uppstå av antiviral behandling, där fördelningen av kroppsfett förändrats, 

uppfattades som förknippat med att vara sjuk (Blake, Robley & Taylor 2012; Flowers 

m.fl. 2011). 

Samtidigt beskrevs en annan bild kring medicineringen, bilden av en ljus framtid där 

just möjligheten till medicinsk behandling mot sjukdomen gjorde det möjligt att leva 

ett liv motsvarande sina kamraters utan risken att utveckla AIDS (Rydström m.fl. 

2012). Behandlingen beskrevs även som en symbol för hopp, men det fanns en 

kluvenhet hos deltagarna eftersom överlevnaden stod på bekostnad av att bli 

förslavad till ett liv som de inte själva hade valt (Leyva-Moral m.fl. 2015). 

 

Att prata om hiv  

 

Att välja att vara öppen 

Att infekteras med hiv innebar mer än en smitta av en kroppslig sjukdom, hiv 

uppfattades även som psykologisk på grund av de utmaningar som följde med valet 

att berätta eller hemlighålla diagnosen för omgivningen. Att berätta om sin hiv var 

något som varje individ hanterade utifrån sina personliga förutsättningar och hur de 

i allmänhet hanterade livets utmaningar. Övervägandet mellan för- och nackdelar 

inför avslöjandets konsekvenser var något som beskrevs som påfrestande (Rodkjaer 

m.fl. 2011).I en studie av Block (2009) upplevde deltagarna sitt beslut om avslöjande 

som en tidskrävande process som gav upphov till oro. Ångest och negativ påverkan 

på deras mående kunde uppstå i samband med att de berättade om sin hiv (Block 

2009; Rodkjaer m.fl. 2011). 

 

En vanligt förekommande strategi för avslöjande var att berätta om sin hiv för vissa 

utvalda personer. Detta medförde dock rädslor hos deltagare, på grund av risken att 

vetskapen om deras hiv skulle spridas vidare till andra som de inte valt att berätta för 
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(Blake, Robley & Taylor 2012; Brown m.fl. 2015; Rodkjaer m.fl. 2011; Rydström m.fl. 

2012). För att slippa osäkerheten över vem som visste eller inte så kunde personerna 

välja att vara helt öppna om sin diagnos för alla som frågade (Rodkjaer m.fl. 2011). 

Deltagare i en annan studie valde att testa inställningen till hiv och tillförlitligheten 

hos en person, innan de valde att berätta om den egna hiv-diagnosen för denne 

(Blake, Robley & Taylor 2012). 

 

Att berätta om sin hiv innebar rädsla för att bli bortstött (Blake, Robley & Taylor, 

2012; Block, 2009; Rodkjaer, 2011). För deltagarna i studien av Rodkjaer m.fl. (2011) 

förekom rädsla för stigma och diskriminering i samband med avslöjande. I studien 

av Brown m.fl. (2015) beskrevs känslor av isolering och tveksamhet inför att fortsätta 

berätta om sin hiv-diagnos på grund av konsekvenser som uppstått efter upprepade 

tillfällen av diskriminering. 

 

Positiva reaktioner från andra såsom acceptans, en vilja att ge stöd eller motivation 

efter att ha berättat om sin hiv medförde lättnad och en känsla av tacksamhet hos 

deltagare (Block 2009). Att kunna berätta om sin hiv och att få stöd av människor i 

omgivningen beskrevs som viktigt för deltagare (Rodkjaer m.fl. 2011; Rydström m.fl. 

2012) samt för den egna acceptansen (Flowers m.fl. 2011). Positiv respons kunde 

fungera uppmuntrande inför ett fortsatt öppet förhållningssätt (Rodkjaer m.fl. 2011). 

 

En möjlighet till stöd genom att prata med någon 

Att ha stöd och någon att prata med var ett behov som beskrevs återkommande 

(Brown m.fl. 2015; Leyva-Moral m.fl. 2015; Rodkjaer m.fl. 2011; Rydström m.fl. 

2012). Direkt vid diagnostillfället var information och stöd viktigt. Det psykologiska 

stödet från vården ansågs dock inte vara tillräckligt på grund av personalens tidsbrist 

(Leyva-Moral m.fl. 2015). Deltagare uppfattade kontakten med vårdpersonal som 

vital eftersom de fick möjlighet att prata om hela sin livssituation med personalen 

(Blake, Robley & Taylor 2012; Rydström m.fl. 2012). 

 

Det fanns också en uppfattning av att samtal med personer även utanför 

vårdsystemet behövs (Rydström m.fl. 2012) och att det kunde ha en reducerande 

effekt på oro och ångest (Rodkjaer m.fl. 2011). Kontakt med andra personer som 

hade hiv var ett sätt för deltagare att få stöd och förståelse för sin situation (Brown 
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m.fl. 2015; Blake, Robley & Taylor 2012) vilket underlättade personlig förståelse och 

acceptans för livet med hiv (Leyva-Moral m.fl. 2015).  

 

Deltagare i studien av Brown m.fl. (2015) uttryckte frustration över utformningen av 

de sociala hiv-nätverken eftersom många av dem vände sig till homosexuella män 

trots att behovet fanns hos kvinnor också. En deltagare i studien av Mill m.fl. (2009) 

identifierade också heterosexuella kvinnors ogynnsamma omständigheter eftersom 

det inte fanns hiv-nätverk som var anpassade för deras behov. Tjänsters 

tillgänglighet och geografiskt läge beskrevs som betydande för deltagarnas 

uppfattning av sig själv och av deras hiv-status (Block 2009).  

 

Valet att behålla hiv hemligt 

Deltagarna i studien av Rydström m.fl. (2012) beskrev en känsla av att leva med en 

mörk hemlighet. Att inte berätta fick deltagare i studien av Rodkjaer m.fl. (2011) att 

känna det som att de ljög och var oärliga mot sina nära och kära, vilka de i andra fall 

alltid pratade med om saker som var viktiga för dem och påverkade deras liv. 

Deltagare från flera studier (Brown m.fl. 2015; Rodkjaer m.fl. 2011; Rydström m.fl. 

2012) beskrev hur de höll sin hiv hemlig i syftet att skydda sig mot omgivningens 

negativa reaktioner och stigma. En ytterligare anledning till att hålla sin hiv hemlig 

var för att skydda sina nära och kära från stigmat (Rodkjaer m.fl. 2011). Deltagare i 

studien av Mill m.fl. (2009) uttryckte däremot att just hemlighållandet bidrog till 

stigma och att om fler berättade så skulle stigmat i stället mildras på grund av att fler 

i omgivningen blev medvetna. Denna syn delades med deltagare i studien av 

Rodkjaer m.fl. (2011) som kände att de med sitt hemlighållande bidrog till samhällets 

negativa bild av personer med hiv. Trots medvetenheten om detta kunde de inte 

finna mod att gå ut med sin hiv och föredrog ändå att leva med hemligheten. 

Deltagarna i studien av Rydström m.fl. (2012) uttryckte en rädsla för att visa att de 

hade kunskap om hiv då de var rädda att bli ifrågasatta om varför de hade den. När 

andra pratade felaktigt om hiv så lät de bli att rätta dem av samma anledning. 

 

När ingen i den sociala omgivningen visste betydde det att möjligheten att engagera 

personer i närheten för stöd och hjälp inte heller fanns och personerna med hiv blev 

tvungna att hantera sin situation på egen hand (Rodkjaer m.fl. 2011). För deltagarna 

i studien av Blake, Robley & Taylor (2012) så beskrevs det att situationen kring 
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hemlighållandet ledde till en begränsning av möjligheten att prata med människor i 

omgivningen om sin hälsa och kropp. Det förekom att deltagare valde att avstå från 

intima relationer för att slippa behöva berätta för sin partner (Brown m.fl. 2015; 

Rodkjaer m.fl. 2011; Rydström m.fl. 2012). De konsekvenser som deltagarna ville 

undvika var risken att bli anklagade för omoraliskt beteende och smittspridning 

(Rydström m.fl. 2012) och att de skulle känt en egen oro för att sprida smitta 

(Rodkjaer m.fl. 2011; Brown m.fl. 2015). 

 

En annan aspekt av hemlighållandet uttrycktes av deltagare i studien av Mill m.fl. 

(2009) och det gällde de som levde med ytterligare en infektionssjukdom som 

hepatit-C. De blev uppmuntrade av sin hiv-läkare att enbart avslöja hepatit-C 

diagnosen vid kontakt med vård utanför hiv-kliniken då samma smittskyddsåtgärder 

skulle vidtas för båda sjukdomarna. På det sättet kunde de behålla sin hemlighet 

även i kontakt med vårdpersonal. 

 

Att leva med en stigmatiserande sjukdom 

 

En påverkad syn på sig själv 

Att ha hiv medförde ett behov av att integrera samhällets bild av personer med hiv i 

den egna självbilden (Leyva-Moral m.fl. 2015; Rodkjaer m.fl. 2011). Deltagare 

berättade att de känt hur allt med dem som var relaterat till hiv ledde till att de 

identifierade sig med sjukdomen, “de var hiv”. Detta egna stigma kategoriserades 

som känslor, tankar och rädslor inom personen. Känslor och tankar som beskrevs av 

att inte vara en hel person på grund av sin diagnos, känna sig smutsig och några 

deltagare jämförde sig själva med en lepra-smittad eller ett missfoster (Block 2009). 

En del klandrade sig själva för att de fått hiv och levde med skammen av det (Block 

2009; Leyva-Moral m.fl. 2015). En annan del av det egna stigmat yttrade sig genom 

att personer med hiv kände att de behövde hålla låg profil och undvika situationer 

där uppmärksamheten riktades mot dem, detta för att minska risken för negativa 

reaktioner (Block 2009). 

 

Samhället och omgivningens syn 

“Okunskap och fördomar i samhället kunde upplevas som mer skadligt än själva 

sjukdomen” (Rydström m.fl. 2012). 
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Upplevt stigma från samhället förekom i flera situationer. Deltagarna i studien av 

Brown m.fl. (2015) beskrev hur stigmat hade påverkat dem i arbetslivet, hälso-och 

sjukvårdssituationer, bland vänner och familj och av andra i samhället. Exempel på 

detta var då deltagarna i studien berättade om situationer där de inte fått ett jobb de 

sökt eller att de upplevt negativa reaktioner på de jobb de faktiskt hade haft. 

I studien av Block (2009) hade deltagare utsatts för stigmatiserande händelser när 

människor i deras omgivning förmedlat sina åsikter om personer med hiv. Detta 

genom att ha ställt irrelevanta frågor, undvikit fysisk kontakt och dessutom 

rättfärdigat detta beteende med att personerna hade hiv. I studien av Flowers m.fl. 

(2011) berättade en deltagare att hans bror hade tagit avstånd från honom och inte 

längre ville ta emot information från sjukvården om hans hälsa försämrades. 

Avståndstagandet berodde delvis på deltagarens sexuella läggning men att han hade 

hiv var den främsta anledningen. 

 

Det fanns en uppfattning om att hiv-relaterat stigma samverkade med andra 

stigmatiserade beteenden och karaktäristika. Samspelet med hiv-stigmat var särskilt 

associerat till drogmissbruk, prostitution, trans- eller homosexualitet men även med 

att vara kvinna, vilken samhällsklass eller kultur personen tillhörde och andra 

stigmatiserande sjukdomar (Mill m.fl. 2009). Om personen hade smittats med hiv 

genom ett oacceptabelt beteende så skuldbelades personen för att ha infekterats 

(Leyva-Moral m.fl. 2015; Mill m.fl. 2009).  

 

Erfarenheter från möten med vården 

Att få diagnosen var ett tillfälle där antaganden påverkade situationen för en 

deltagare. Läkaren berättade att hiv-testet var positivt och gick sedan ut ifrån 

rummet utan att ge ytterligare information eller stöd. Deltagarens egen uppfattning 

av situationen var att läkaren hade antagit att hiv-diagnosen inte kom som någon 

chock, på grund av deltagarens missbruk. En annan deltagare hade blivit stämplad 

som drogmissbrukare av vårdpersonal trots att droger aldrig hade använts och det 

fanns en uppfattning om att personen endast var ute efter droger när kontakt med 

vård togs (Gagnon 2015). 

 

Negativa erfarenheter från möten med vården förekom men de problem som 

personerna upplevt var aldrig när de varit i kontakt med sin hiv-klinik utan hade 
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förekommit i samband med att de varit tvungna att söka vård utanför 

specialistvården. Personalen utanför specialistvården ansågs vara mer fördömande 

och de saknade specifika kunskaper och erfarenheter av hiv. Samtidigt uppstod dessa 

negativa erfarenheter bara när deltagare mötte specifika individer som hade 

fördomar och en negativ syn på hiv (Gagnon 2015). Stigmatiserande bemötande i 

kontakt med vården beskrevs exempelvis när en deltagare hade behövt förklara 

anledningen till sitt besök högt för receptionisten trots att andra patienter befunnit 

sig i samma rum (Mill m.fl. 2009) eller att i ett rum fullt av andra patienter fått veta 

när test-svaren skulle bli färdiga (Block 2009). 

 

Ibland applicerades stigma genom att personalen bröt sekretessen för att varna 

kollegor som egentligen inte behövde veta om att personen hade hiv. Det kunde även 

handla om en omtolkning av vilka rutiner som behövde tillämpas baserat på en 

uppfattad risk snarare än en egentlig risk för smitta. Det kunde till exempel handla 

om att personalen använde handskar eller munskydd då det inte var nödvändigt. Det 

beskrevs även att vårdpersonal hade ställt olämpliga frågor, tagit distans från 

personerna med hiv och att vissa vårdare vägrade att gå in i rummet, vårda eller röra 

vid dem. En deltagare berättade om en tandläkares önskemål att boka in deltagaren 

sist på dagen för att kunna sterilisera verktygen ordentligt efteråt. Hiv ansågs 

nämligen vara ett problem eftersom redskapen skulle behöva rengöras noggrannare. 

Deltagarna hade förståelse för behovet av säkerhetsåtgärder då det handlade om 

smittrisk och personalens säkerhet. Därför valde de att berätta om sin hiv för 

vårdpersonal. Det fanns också deltagare som ville utmana de stigmatiserande 

handlingarna och resonemangen men den upplevda maktbalansen mellan vårdare 

och patient fick dem att tveka. De menade att det trots allt var vårdpersonalen som 

hade kontrollen över deras hälsa och vård (Gagnon 2015). 

 

Diskussion 

I denna litteraturstudie var syftet att undersöka personers erfarenheter av att leva 

med en stigmatiserad sjukdom som hiv.Resultatet resulterade i ett antal kategorier 

med underkategorier, se tabell 4. 
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Resultatdiskussion 

I resultatet från denna litteraturstudie så framkom det att en betydande faktor för 

den egna hanteringen av hiv-diagnosen var stöd från personens omgivning. Även 

stöd och information från vårdpersonal beskrevs som viktigt och detta särskilt i 

anslutning till diagnostiseringen. Detta beskrevs även av deltagare i en kvalitativ 

studie med nio äldre deltagare med hiv som intervjuats, utförd av Nobre m.fl. (2016) 

och i en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer av 22 deltagare, utförd 

av Stutterheim m.fl.(2014). Vidare presenteras det i denna litteraturstudie hur 

upplevelsen av stöd från vården kunde vara positiv eller negativ. Positiva upplevelser 

var att deltagare haft möjlighet till att fritt kunnat prata med vårdpersonal om både 

sjukdom och livet i allmänhet, vilket även beskrevs av deltagare i studien av 

Stutterheim m.fl. (2014). De negativa upplevelserna var då vårdstödet varit 

otillräckligt eller då det förekommit tidsbrist hos personalen. Att se på tidsbristen 

som något negativt återkommer i en studie av Nöstlinger m.fl. (2014) där 1549 

deltagare i totalt 14 europeiska länder besvarat en enkät som undersökte deras egna 

upplevelser av diskriminering. Där beskrivs att otillräckligt stöd kunnat bidra till en 

upplevelse av diskriminering mot personer med hiv inom vården. 

 

Vår reflektion kring tidsbristens betydelse vid vårdmöten är att det kan leda till en 

begränsad möjlighet att etablera en relation till patienten. Det finns även en risk för 

att patienten inte hinner ställa alla frågor och att informationsflödet eller det 

hälsofrämjande arbetet begränsas när tiden är knapphändig. I en studie undersöktes 

vårdpersonals inställning till det förebyggande arbetet inom vården. Totalt 1220 

enkäter skickades ut och det visade sig att 85% av personalen på vårdcentraler och 

61% av personal inom slutenvården ansåg att tidsbrist var den främsta anledningen 

till att inte lyckas med det förebyggande vårdarbetet (Forslind, 2007). Detta visar att 

både patienter och personal kan uppleva tidsbrist som ett hinder i vårdarbetet. Detta 

samstämmer med resultatet i denna litteraturstudie där deltagare som hade upplevt 

vårdstödet som bra även hade haft möjlighet att prata om sin livssituation med 

personalen. Mötet behövde alltså inte enbart fokusera på provresultat och 

medicinska faktorer. Detta tyder på att den avsatta tiden för ett inbokat möte har 

relevans för patientens upplevelse och att det kan vara betydelsefullt för patientens 

möjlighet att även själv kunna välja vad de behöver prata om.  
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Då det kring beslutet att berätta om hiv förekom rädslor för att bli bortstött och 

stigmatiserad (Conserve & King 2014; Lee m.fl. 2013) så är det viktigt att beakta 

orsaker och bemötande av dessa livsfrågor. Det är viktigt eftersom det ytterligare kan 

påverka livskvaliteten negativt hos personer med hiv. En svensk studie utförd i 

enkätform av Folkhälsomyndigheten (2015c, 24-26) visade att endast 11 % av 1096 

deltagare var helt öppna om sin hiv-diagnos. De kom även fram till att negativt 

bemötande relaterat till hiv eller en nedsatt möjlighet till öppenhet kring hiv-

diagnosen drog ner livskvaliteten för personerna. Det är dock viktigt att nämna att 67 

% av deltagarna uppgav att de inte hade upplevt någon negativ påföljd från att ha 

berättat om sin hiv, medan 22 % av deltagarna hade negativa erfarenheter. Vi kom i 

denna litteraturstudie fram till att en nedsatt möjlighet att berätta om sin hiv inte 

förekom hos alla deltagare, men det kunde medföra en nedsatt livskvalitet för de som 

valde att inte vara helt öppna. Enligt vårt resultat så kunde nedsatt livskvalitet 

handla om förlust av gemenskap, isolering och rädslor som personerna bar på, vilket 

kunde ge upphov till oro och ångest hos deltagarna. Oro beskrivs också i en studie av 

Folkhälsomyndigheten (2015c, 30) och var associerad med vänner eller bekantas 

avståndstagande från personen efter att hiv-diagnosen hade avslöjats. Det som 

Folkhälsomyndigheten presenterat kring öppenhet med diagnosen, oro och påverkad 

livskvalitet för den svenska befolkningen med hiv överensstämmer med den här 

litteraturstudiens resultat och samstämmighet har även funnits i Lee m.fl. (2013) 

samt Conserve & King (2014) studier. Detta visar att det finns likheter i 

erfarenheterna som upplevs av personer med hiv trots geografiska skillnader i den 

granskade litteraturen. 

 

Denna litteraturstudies resultat kring positiva följder av att berätta, såsom lättnad, 

beskrivs också av Conserve & King (2014). Att berätta kunde erbjuda en möjlighet att 

hantera hiv-diagnosen med stöd av familj och vänner vilket var samstämmigt med 

resultatet i studien utförd av Lee m.fl. (2013). Det här tolkar vi som att berättandet 

har en viktig och betydande roll för välmåendet hos de personer med hiv som önskar 

kunna prata om sin sjukdom. Det kan nämligen fungera som en befrielse från att 

behöva gömma sitt tillstånd och eventuella sviter som sjukdomen leder till. Det är 

därför en viktig uppgift för all vårdpersonal att uppmärksamma och stödja personen 

i beslutet att berätta. 
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Situationer där sjukvårdspersonal gjort en omtolkning av sjukvårdsrutiner var något 

som upplevdes som stigmatiserande av personer med hiv. Något som denna 

litteraturstudie kommit fram till och som återkommer var vårdpersonalens ibland 

irrelevanta frågor kring hur personen hade fått hiv trots att det inte hade betydelse 

för vårdsituationen, att diagnosen meddelats på ett oförskämt sätt eller att 

personalen tyckt synd om dem, sekretessbrytande där personal pratat om personens 

hiv inför andra personer samt senarelagda möten med vårdpersonal och tandläkare 

(Stutterheim m.fl.2014). 

 

Bruk av särskilda steriliseringsrutiner kan vara begränsande för patienten då det 

påverkar möjlighet att välja tid för bokat möte, samtidigt som det av patienten kan 

upplevas som kränkande. All utrustning ska nämligen steriliseras enligt säkra rutiner 

oberoende av känd eller okänd smitta, några särskilda steriliseringsrutiner för hiv 

finns inte. Enligt Socialstyrelsen (2006, 268-269) ska basala hygienrutiner tillämpas 

vid vård av personermed hiv och munskydd eller visir ska endast användas vid 

uppenbar risk för stänk av blod eller blodblandade vätskor. Det finns alltså ingen 

indikation för att använda munskydd som rutin vid vanlig kontakt med personer som 

har hiv där det inte förekommer risk för smitta. För att rutinerna ska kunna 

appliceras på rätt sätt så förutsätts sjuksköterskan ha tillräcklig kunskap kring 

smittvägar och att denne vet när vilka rutiner behöver tillämpas. Förekommer det 

osäkerhet hos den verksamma personalen så tror vi att det kan leda till 

avståndstagande, rädsla, nyttjande av onödiga säkerhetsrutiner och ovilja att vara 

nära personer med hiv. Detta tror vi kan påverka personens upplevelse av 

bemötandet samt känsla av trygghet och förtroende för vården. 

För att förstå hur vårdsituationen kan påverkas är det viktigt att beakta att 

patientens upplevelse är subjektiv men att även sjuksköterskans inställning kan spela 

en viktig roll för vårdförfarandet. 

 

I denna litteraturstudie har det framkommit att deltagare har upplevt vad vi tolkat 

som personals ovilja i samband med vårdsituationer då personal inte velat röra vid, 

gå in i rummet eller vårda en person som hade hiv. Studierna från Suominen m.fl. 

(2009), Suominen m.fl. (2010) och Röndahl, Innala & Carlsson (2003) visar att det 

likt de upplevelser som presenterats i denna litteraturstudies resultat också 

förekommer ovilja att vårda personer med hiv hos vissa blivande och 
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yrkesverksamma sjuksköterskor. Andelen som uppgett ovilja att vårda personer med 

hiv varierade i studierna men det förekom i alla de undersökta länderna.Den ovilja 

som personal har visat tror vi beror på kunskapsbrister och osäkerhet om den egna 

kompetensen hos vårdpersonal snarare än själva rädslan för att bli smittad med hiv. I 

en studie av (Liljestrand, 2014) bekräftas det att vårdgivare som anser sig sakna 

kunskap var mindre villiga att ta sig an en person med hiv som patient, samtidigt 

som viljan att vårda personer med hiv ökade ju fler sådana patienter denna person 

tidigare träffat på och tidigare vårdat.  

 

Vårdförbundet (2016) beskriver hur en mer personcentrerad vård är viktig att 

eftersträva i alla situationer. För att uppnå det måste synen på människan som en 

helhet vara den främsta och fokus bör inte läggas på en patients sjukdom. Det 

innebär att en persons hiv-diagnos inte får bli ett hinder i arbetet att möta hela 

personen. Mueller, Misiorski & Ortigara (2016) beskriver också hur viktigt det är att 

få bli bemött som en hel person där personliga attribut spelar en viktig roll i den 

personcentrerade synen. Just det tror vi kan vara av stor vikt för människor som 

lever med en stigmatiserande sjukdom som hiv. 

 

Omvårdnadsteoretikern Eriksson skriver att patienter som inte blir sedda av 

vårdpersonal kan ha en minskad möjlighet att utnyttja sina inre resurser för att 

uppnå hälsa. Det kan även resultera i en kränkning av patientens värdighet, vilket 

kan ge upphov till ett vårdlidande orsakat av själva vården eller av utebliven vård 

(Eriksson, 1994, 81-87). Arman (2015, 44) skriver om vårdlidande i sammanhanget, 

att en patients värdighet kränks då denne behandlas som ett objekt eller som en 

syssla istället för att bli betraktad som en människa.En händelse som beskrivits i 

denna litteraturstudies resultat är ett exempel på en maktbalans mellan patient och 

vårdare där patienter hållit tillbaka sina synpunkter på vården av rädsla för utebliven 

vård. Detta är något som också kan leda till vårdlidande. Eriksson (1994, 86-87) 

skriver att utövande av makt kan ske direkt eller indirekt och detta exempel kan ses 

som ett indirekt maktutövande då patienten fråntas rätten att uttrycka sig fritt. Ett 

exempel på direkt maktutövande från den här litteraturstudiens resultat var när 

personal öppet pratade om en patients diagnos mot dennes vilja, eftersom patienten i 

detta fall totalt förlorade kontrollen över vem som skulle få veta. Eriksson (1994, 90) 

menar att vårdpersonal bör se till att inte kränka, döma, eller utnyttja 
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maktpositionen som vårdaren har. Istället bör de värna om goda värderingar som 

handlar om respekt, öppenhet och vårdande möten med patienten, eftersom detta 

kan lindra befintligt lidande och minskar risken för att bidra till lidande. 

 

Metoddiskussion 

Det var för oss båda första gången att genomföra ett vetenskapligt arbete och det kan 

vara en svaghet för denna studie eftersom att tidsplaneringen skiljde sig från den 

faktiska tidsåtgången. Alla steg i arbetsprocessen behövde undersökas och tolkas 

innan de genomfördes. Vid framtida planering och genomförande av ett likvärdigt 

arbete skulle den kunskap som vi har tillgodogjort oss genom att arbeta med denna 

litteraturstudie vara till en stor fördel.  

 

Eftersom vi tidigt genomförde testsökningar inför litteraturstudien så hade vi redan 

förslag på lämpliga söktermer som sedan genererade litteraturstudiens slutgiltiga 

artiklar till resultatet. Vi använde oss av trunkering och sökningar i flera databaser 

för att bredda sökningen, detta enligt rekommendation av SBU (2014, 33-34) för att 

få fram relevant litteratur. Våra sökningar genererade många resultat som sedan gick 

vidare i urvalsprocessen, därför uppkom aldrig något behov av ytterligare breddning 

av sökmetoden som till exempel MESH-termer och booelska operatorer. Enligt 

Henricson (2012, 473) kan sökningar i flera databaser bidra till att resultatets 

trovärdighet höjs. Efter sökningar i CINAHL gjordes även sökningar i PubMed men 

dessa genererade endast dubbletter av resultat från tidigare sökningar, så det gav 

därmed inga nya användbara artiklar och redovisades därför inte.  

 

Som inklusionskriterium valde vi att begränsa sökningen av vetenskapliga artiklar till 

inom tidsspannet 2006-2016. Detta blev möjligt eftersom att det fanns tillräckligt 

med material som svarade på vårt syfte från den tidsperioden. Resultat från 

forskningen inom valt område skiljer sig dessutom från äldre resultat då 

behandlingen mot hiv idag är av hög kvalitet och samhällets syn troligtvis har 

ändrats sedan 1990-talet. Mycket forskning på området är gjord i afrikanska och 

asiatiska länder där tillgången till modern medicinering är begränsad. För att få 

resultat som kan vara mer överförbara på vårdutförandet i Sverige så ansåg vi därför 

att en begränsning Västeuropa, Nordamerika och Australien var nödvändig. 
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Kvalitetsgranskningen utfördes först enskilt, därefter gjordes en gemensam 

genomgång av varje artikel för att diskutera likheter och olikheter som funnits vid 

den enskilda granskningen. Efter diskussionen poängsattes artiklarna enligt den 

valda kvalitetsmallen och varje artikel fick sin slutgiltiga kvalitetsnivå. Genom detta 

tillvägagångssätt blev granskningen mer trovärdig genom att båda författarna kunde 

bilda sin egen uppfattning av kvaliteten innan poängsättning. Efter den 

gemensamma bedömningen var det två artiklar som föll bort. 

 

Till litteraturstudiens resultat valdes nio artiklar ut vilket kan ses som en svaghet 

med studien för att fler artiklar hade kunnat bredda resultatet och bidragit till att öka 

trovärdigheten. Anledningen till att vi nöjde oss med det antalet var att de efter 

genomläsning ansågs ha innehåll tillräckligt för att ge svar på vårt syfte samt att 

inklusionskriterierna gällande länder drastiskt minskade antalet sökträffar.  

 

Att analysen först genomfördes enskilt var en förutsättning för att båda skulle kunna 

tolka det engelska fackspråket, skapa en uppfattning om det huvudsakliga innehållet 

och för att få fördjupad förståelse för artiklarnas resultat. Enskild läsning och 

markering av det meningsfulla innehållet i artiklarna ledde ibland till olika 

tolkningar. Detta bidrog dock till att den totala förståelsen ökade då den 

gemensamma diskussionen och analysen medförde nya infallsvinklar av den 

analyserade texten. 

 

Valet att granska enbart studier med kvalitativ metod gör att resultatet i denna 

litteraturstudie inte blir generaliserbart på alla personer med hiv, vilket kan vara en 

nackdel. Men detta tillvägagångssätt medför ändå ökad förståelse för vilka olika 

situationer en person med hiv kan utsättas för och deras upplevelser av dessa.  

Därför anser vi att artiklar med kvalitativ metod ändå var rätt val för denna typ av 

litteraturstudie. 

 

Forskningsetisk diskussion 

I alla forskningsstudier så är det viktigt att informera deltagare om de strikta regler 

som gäller kring sekretessen för att få utföra forskning med människor. Då individer 

med hiv är en utsatt och stigmatiserad grupp så kan det vara jobbig för deltagare att 

vara öppna med och prata om sina erfarenheter, därför är det särskilt viktigt att 
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beakta integriteten i forskningen och värna om sekretessen i genomförandet. Då 

detta är en litteraturstudie som baseras på befintlig forskning så har vi inte kunnat 

påverka genomförandet men ett ställningstagande har gjorts i urvalet av data genom 

att exkludera forskning utan etiska resonemang. Deltagandet till de studier som har 

inkluderats i resultatet har varit frivilligt. Detta skulle kunna påverka forskningen då 

det finns en risk för att deltagare som har haft negativa erfarenheter kan ha varit mer 

benägna att vilja delta. Medan de som har valt att avstå från studien kanske hade 

kunnat bidra med helt andra erfarenheter och ny kunskap. Det frivilliga deltagandet 

bidrog till främjandet av människans fria vilja genom att deltagarna fått information 

om studien och själva har kunnat ta ställning till att vara med eller inte. Detta anser 

vi är en viktig del då detta finns bestämt i Helsingforsdeklarationen (2013, 5).  

 

Vårt modersmål är inte engelska men alla till resultatet utvalda artiklar är skrivna på 

engelska och det kan vid tolkning av data gett upphov till misstolkningar av innehåll. 

Personer med hiv är en utsatt grupp och vi har försökt att benämna dem med ett 

neutralt uttryck för att inte ytterligare stigmatisera dem. Detta beskriver Kjellström 

(2012, 86) som en risk vid litteraturstudier och är något vi försökt att beakta. 

 

Konklusion 

Denna litteraturstudie visar att personer som lever med hiv möter svårigheter i flera 

delar av livet. Det är ett stort beslut att berätta om sin hiv och konsekvenserna kan 

avskräcka personer från öppenhet vilket gör det svårare att få stöd. Just stöd ansågs 

vara en viktig faktor för att kunna bearbeta och acceptera sin situation. Dessutom 

kan öppenhet om hiv bidra till att allmänhetens syn ändras och stigmat lindras. 

Därför behöver vårdpersonal bättre förståelse för upplevelserna och kunskap om hur 

de på bästa sätt kan stötta en person i sitt beslut om att vara öppen om hiv. Den 

ovilja som patienter upplevt hos personal tolkar vi som att det kan bero på tidsbrist 

inom verksamheter, att sjuksköterskor inte känner sig bekväma på grund av 

bristande kompetens inom området och brist på erfarenhet från tidigare möten med 

dessa patienter. Varje arbetsplats bör därför ha ett öppet klimat för sina medarbetare 

där de kan prata om sina osäkerheter samt möjlighet att kunna erbjuda stöd och 

utbildning till personalen. 
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Befintliga studier på området visar tydligt att det finns negativa upplevelser som 

personer med hiv upplever i samband med vård i de undersökta länderna idag. För 

att förbättra vården behövs ökad förståelse för denna utsatta grupps upplevelser av 

att leva med hiv i Sverige, då det kan bidra till att förbättra vården. Därför kan 

ytterligare studier av området vara av vikt. 
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Bilaga 1. Tabell 1. Söklogg. 

Urval * Artiklar med en titel som passar syftet  

Urval ** Artiklar med ett abstrakt som överensstämmer med syftet 

Urval *** Valda artiklar efter läsning av hela artikeln 

Urval **** Antalet artiklar som ingår i resultatet efter kvalitetsgranskning 

 

 

 

 

Datum Databas Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Urval 

* 

Urval 

** 

Urval 

*** 

Urval 

**** 

2016-04-

08 

CINAHL 2006-2016, Nursing journal,  

Abstract avaliable, Peer reveiwed 

HIV, stigma*, 

healthcare 

115 16 6 6 5 

2016-04-

14 

PsycINFO 2006-2016, Peer Reveiwed, Fully 

published, Outpatient, Qualitive 

study 

Hiv, health, 

center 

34 3 1 1 1 

2016-04-

21 

PsycINFO 2006-2016, Peer Reveiwed, 

Qualitive study 

Experience*, 

hiv-related, 

stigma 

67 10(2) 6(1) 2(1) 2(1) 

2016-04-

22 

Manuell sökning   8 3 2 2 1 

Totalt:        9 



 

Bilaga 2. Tabell 2. Poängsättningsmall för kvalitetsgranskning. 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat = 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas  Finns   

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med hiv-diagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20% 5-20% < 5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg  Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 

Frågeställningen besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller 

etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, teorier 

etc.) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 

Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48p)     

     

Grad 1: 80 % 39p     

Grad 2: 70 % 34p     

Grad 3: 60 % 29p     



 

Bilaga 3. Tabell 3. Artikelöversikt. 

 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Blake B, Robley L & 

Taylor G. 

2012. USA. 

A Lion in the 

Room: Youth 

Living with HIV 

Syftet med studien 

var att förstå 

upplevelsen av 

ungdomar som 

lever med HIV som 

får hälso- och 

sjukvård från 

samhällsbaserad 

och AIDS 

serviceorganisation

er. 

Urvalet bestod av 29 

deltagare som frivilligt 

anmält sig efter att ha 

tagit del 

av informationsblad som 

funnits i fyra 

organisationer som 

tillhandahåller hiv/aids 

tjänster för ungdomar. 

Deltagarna var mellan 13-

24 år gamla. 

Kvalitativ studiemetod. 

Fokusgrupper med 

åldersindelning: 13-17 år och 

18-24 år och fyra enskilda 

intervjuer genomfördes med 

samma frågeställningar.  

Intervjuerna transkriberades 

och analyserades genom en 

kvalitativ innehållsanalys. En 

jämförelse av fokusgrupper 

och individuella intervjuer 

gjordes, resultaten var 

samstämmiga. 

Sju teman: Att ta tabletter, 

hur de ser på en, vara 

hälsosam, att hålla det privat, 

ett lejon bredvid dig, de kan 

hjälpa mig, livet fortsätter. 

Att leva med en hiv-diagnos 

påverkade livet. Möjligheten 

till öppenhet kring sin hiv var 

svår och därför testades 

omgivningen innan ett 

eventuellt avslöjande. Det 

som associerats till hiv 

hemlighölls inför omgivningen 

medan ungdomarna kämpade 

för att leva vidare. 

Sjukvårdspersonal 

uppfattades som viktig då de 

kunde stötta ungdomarna, 

men att bygga en relation 

kunde ta tid och kontinuitet 

var ett problem. 

 

Hög 

(grad 1) 



 

 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Block G R.  

2009. USA. 

Is it just me? 

Experiences of 

HIV-Related 

Stigma 

Syftet med studien 

var att med en 

framkommande 

process utforska 

hiv-relaterat stigma 

som upplevts av 

vuxna hiv-positiva 

personer, med 

särskild 

uppmärksamhet till 

teman som berör 

deras egen 

motståndskraft. 

 

 

 

 

 

 

Urvalet bestod av 26 

deltagare mellan 27-63 

års ålder. Etniciteten var 

spridd, 14 var vit, 10 

identifierade sig som 

svart, latinsk, 

ursprungsbefolkning eller 

multiras och två 

deltagare identifierade 

inte sin etnicitet. Sju av 

deltagarna var 

heterosexuella, 14 var 

homosexuella, 4 

bisexuella och en valde 

att inte avslöja sin 

sexualitet. Tid sedan 

diagnos varierade mellan 

2 månader och 22 år.  

Deltagarna var tidigare 

eller pågående klienter 

hos en hiv/aids 

servicebyrå och 

rekryterades eller 

meddelade frivilligt 

intresse genom 

snöbollsmetoden.  

Metoden var grounded 

theory och genomfördes 

genom intervjuer och en 

semistrukturerad 

intervjuguide. Det var sju 

intervjufrågor med 

tillhörande utvecklingsfrågor 

som kunde användas vid 

behov.  

 

Data analyserades med 

hjälp av Atlas.ti software 

och Grounded theorymetod 

för att identifiera teman. 

Nio teman: Avslöjande, 

reaktioner och behandling, 

känslor kring reaktioner och 

behandling, utspelat stigma, känt 

stigma, makroproblem, 

skyddsfaktorer, riskfaktorer, 

copingstrategier. 

Att leva med hiv medförde en hög 

grad av hiv-relaterat stigma för 

vissa av deltagarna, medan andra 

kunde uppleva stigmat som litet 

trots negativa erfarenheter. De 

negativa erfarenheterna kunde 

vara betydande för livets 

utformning hos vissa individer, 

medan det för andra hade en 

begränsad livsinverkan beroende 

av de individuella 

förutsättningarna och 

hanteringsförmågan. Att bli utsatt 

för hiv-stigma kunde alltså 

uppfattas annorlunda av olika 

individer och därmed fick det 

även varierande konsekvenser. 

 

 

 

Hög 

(grad 1) 



 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Brown L J, Vanable A 

P, Naughton D J & 

Carey P M. 

2015. USA. 

Identifying 

HIV-Infected 

Women’s 

Psychosocial 

Stressors: 

Findings from 

a Qualitive 

Study 

 

Att identifiera de 

mest framträdande 

stressfaktorerna 

som upplevs av hiv-

infekterade kvinnor 

och att “ta reda 

på/värva” HIV-

infekterade 

kvinnors 

“tankar/input” kring 

önskade strategier 

inriktade mot 

psykosociala 

utmaningar. 

Nio kvinnor mellan 

åldern 23-64år 

rekryterades under ett 

medicinskt besök hos en 

universitetsbaserad 

infektionsklinik. 

Inklusionskriterierna var 

att deltagarna skulle 

vara kvinna, delta vid 

öppenvård hos en 

infektionsklinik, ha 

möjlighet att delta med 

medicinska skäl och 

kognition i åtanke, det 

skulle inte finnas bevis 

på aktiv psykos och de 

skulle behärska det 

engelska språket i tal 

och skrift. 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna fick fylla i ett 

formulär med enklare frågor 

och deltog vid ett senare 

tillfälle i fokusgrupper med 

4-7 kvinnor åt gången. 

Under fokusgrupperna så 

användes en intervjuguide 

för struktur. Samtliga 

intervjuer spelades in. 

 

Analysen styrdes av 

Grounded Theory metod. 

Data transkriberades 

ordagrant och analyserades 

genom segmentering och 

kodning för att identifiera 

teman. 

Fyra teman presenteras: Att 

avslöja hiv serostatusen, 

följsamhet till hiv-medicin, hiv-

stigma och diskriminering.  

Flera aspekter av att vara hiv-

positiv medförde stress och 

förändringar för deltagarna. De 

hade tidigare erfarenheter från 

diskriminering och stigma i 

samband med att de hade 

berättat om sin hiv. Att berätta 

om hiv medförde därför rädslor 

för konsekvenser och var en 

framträdande stressfaktor. Även 

förändring genom den medicinska 

behandlingen som pågår livslångt 

medförde stress för en del av 

deltagarna, som valde att ta 

korta avbrott i sin behandling. 

Föräldraskap, möjlighet till 

kärleksrelationer och behovet av 

psykosocialt stöd var allmänna 

stressfaktorer som påverkades av 

deras hiv. 

 

 

 

 

Hög 

(grad 1) 



 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Flowers P, Davis 

McGregor M, Larkin M, 

Church S & Marriott C. 

2011. Skottland. 

Understanding 

the impact of 

HIV diagnosis 

amongst gay 

men in 

Scotland: An 

interpretative 

phenomenolog

ical analysis 

Att ideografiskt 

utforska HIV-

diagnosens 

påverkan på djupet. 

14 hiv-positiva vita gay 

män deltog i studien. 

Ålder 22-54. Alla vart 

diagnostiserade efter 

introduktionen av 

antiviral behandling. 

(mellan år 1997-2003) 

 

Rekrytering skedde 

genom reklam i tidningar 

för målgruppen samt 

flygblad på gay barer 

och klubbar.  

Intervjuer utfördes genom 

dynamisk reflektion och 

utvecklades med följdfrågor. 

Intervjustilen var konsekvent 

för alla intervjuer. 

 

Intervjuerna analyserades 

genom tolkande fenomenologisk 

analys. Kodning av intervjuerna 

genomfördes manuellt och med 

hjälp av NVivo software. 

Tre teman: Kris, förluster och 

utmaningar, Självintegrering 

av HIV och upplevelse av 

skadad identitet, Anpassning 

och assimilering. 

 

Att leva med hiv var 

föränderligt från 

diagnostillfället och den 

efterföljande tiden. Försök att 

integrera sjukdomen, hantera 

förändringar, rädslor för 

diskriminering och stigma 

innebar en förändring i livet 

och av självbilden direkt och 

på lång sikt. 

Hög 

(grad 1) 

 



 

Författare, 

År,Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Gagnon M. 

2015. Kanada. 

Re-thinking HIV-

Related stigma in 

Health Care 

Settings: A 

Qualitive Study 

Målet med studien 

var att utforska och 

beskriva hur HIV-

relaterat stigma är 

upplevt på 

individuell nivå och 

hur det 

korsar/samverkar 

med avgörande 

strukturella faktorer 

för stigma såsom 

riktlinjer, rutiner, 

strukturer och 

samtal inom 

sjukvårdskonceptet

. 

21 deltagare födda år 

1940-1979. Engelsk eller 

franskspråkiga. De skulle 

identifiera sig som levande 

med hiv och ha minst en 

stigmatiserande erfarenhet 

inom sjukvården. 

En generisk kvalitativ studie 

där semistrukturerade 

intervjuer genomförts,spelats 

in och transkriberats. Data 

analyserades genom tematisk 

analys och användande av 

memos. 

Resultatet presenteras i 

tre teman: Episodiskt 

stigma, symboliskt 

stigma, strukturellt 

stigma.  

 

Hiv-relaterat stigma hade 

upplevts av deltagarna då 

de var i kontakt med 

sjukvården men stigma 

var då inte konstant utan 

episodiskt. Utöver stigma 

som uppstod vid 

interaktion med 

personalen så framkom 

det att stigma kunde vara 

strukturellt och integrerat 

i riktlinjer, rutiner och 

utövande i sjukvården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

(grad 1) 



 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Levya-Moral J M., 

Sánchez R. D, Lluva-

Castaño A, Mesteres-

Camps L. 

2015. Spanien. 

Living With 

Constant 

Suffering: A 

Different Life 

Following the 

Diagnosis of HIV 

Syftet studien 

var att bättre 

förstå vikten av 

att leva med 

HIV i syfte att 

konstruera en 

väsentlig teori 

som förklarar 

sätten som 

länkar de 

identifierade 

faktorerna. 

Rekrytering till studien 

skedde genom 

annonsering hos flera hiv 

organisationer samt 

genom snöbollsmetoden. 

Urvalet bestod av 32 

deltagare varav 7 var 

kvinnor, 24 var män och 

en var transsexuell. 

Inklusionskriterium var 

hiv-diagnos, 

exklusionskriteriet var 

allvarlig desorientering av 

fysisk eller psykisk hälsa. 

32 semistrukturerade 

intervjuer med intervjuguide 

genomfördes, sexton var på 

plats med deltagaren och 

sexton av dem skedde online. 

Om online intervjuerna väckte 

nya frågor så genomfördes en 

andra intervju för att 

komplettera. Intervjuerna 

som skedde på plats spelades 

in och transkriberades 

ordagrant. Memos användes. 

Dataanalysen skedde i tre 

steg, en deskriptiv fas med 

öppen kodning, axial kodning 

som ledde till kategorier och 

sist selektiv kodning för att 

identifiera kärnkategorin. 

Studiens huvudämne var 

lidande och fyra kategorier 

presenteras: Jag behöver 

hjälp, mitt liv är konstant 

kontrollerat, ett nytt påtvingat 

liv, osäker verklighet. 

Deltagarna beskrev konstant 

rädsla för avvisande och att 

bli utsatt för hiv-relaterat 

stigma.  

Det förekom förändringar i 

livet som uppstod genom 

tystnad och rädslor på grund 

av hiv. Deltagare beskrev 

vården som en instans med 

otillräcklig stödfunktion, 

därför rådde viss förvirring 

inför vart psykosocialt stöd 

skulle finnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medel 

(grad 2) 



 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Mill, J, Edwards, N, 

Jackson, R, Austin, W, 

MacLean, L, Reintjes, 

F.  

2009. Kanada. 

 

Accessing Health 

Services While 

Living With HIV: 

Intersection of 

Stigma 

 

Syftet med den 

här studien var 

att utifrån 

perspektivet 

från personer 

som lever med 

HIV undersöka 

stigmatiserande 

utföranden inom 

hälso-och 

sjukvårdens 

organisationer, 

utifrån 

perspektiv från 

både deltagare i 

urbefolkning, 

icke-

urbefolkning och 

hälso- och 

sjukvårdsperson

al samt att 

rekommendera 

interventioner 

för att minska 

AIDS-stigma. 

Inklusionskriterier för 

deltagare med HIV var; en 

ålder över 18 år, engelsk 

eller fransk-talande, ej för 

närvarande inneliggande 

på sjukhus, ha bott i 

Kanada i mer än 3 år och 

haft kontakt med 

sjukvården under de 

senaste 2 åren. 16 

deltagare var dessutom 

tillhörande Kanadas 

urinvånare; indianer. 

Inklusionskriterier för 

vårdpersonal var; engelsk 

eller fransk-talande, 

medarbetare på en av de 

deltagande 

organisationerna. 

 

Deltagande aktionsforskning 

har använts vilket innebär att 

forskarna utformar studien 

tillsammans med deltagarna. 

Explorativ och deskriptiv 

design med. 

Där deltagare och forskare 

tillsammans utvecklar 

frågeställning, metod och 

analys för att uppnå 

utveckling och förändring. 

 

Alla intervjuer och 

fokusgrupper spelades in för 

att sen skrivas ner ordagrant. 

Forskarna utvecklade en ram 

för att koda data, den 

granskades löpande under 

team-träffar. Efter att 

deltagare i forskningsgruppen 

analyserat innehållet en gång 

så gjordes det igen av 

forskningsledaren. 

 

Studien visade att stigman 

korsade varandra och att 

tillhörigheten till en annan 

utsatt grupp kunde leda till 

dubbelt stigma. Det visade sig 

att rutiner och policys på 

organisationsnivå kunde bidra 

till en känsla av diskriminering 

för en del, exempel på detta 

var inarbetade hygienrutiner.  

Att berätta om sin diagnos 

möttes med blandade 

reaktioner då det för vissa var 

otänkbart att berätta om för 

att undvika stigma medan för 

andra kunde det bidra till att 

lindra stigmat. Att vårdas i en 

större eller mindre stad kunde 

också spela roll men resultatet 

i den här studien utmanade 

den införstådda tron om att 

vården skulle vara bättre och 

mer accepterande i en större 

stad. 

 

 

 

 

Medel  

(grad 2) 

 



 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Rodkjaer L, Sodemann 

M, Ostergard L & 

Lomborg K. 

2011. Danmark. 

Disclosure 

Decisions: HIV-

Positive Persons 

Coping With 

Disease-related 

Stressors 

Syftet med 

denna 

kvalitativa 

studie var att 

utforska hur 

HIV-positiva 

personer i 

Danmark lever 

med 

sjukdomen, 

med fokus på 

stressorer 

relaterade till 

HIV. 

16 deltagare rekryterades 

från en öppenvårdsklinik. 

Deltagarna hade alla 

tidigare deltagit i en 

kvantitativ studie om HIV-

relaterat till depression 

från 2008. 4 kvinnor och 

12 män, hälften av 

deltagarna var 

homosexuella och resten 

heterosexuella. 

Åldersspann mellan 22-66 

år. Tio av deltagarna led 

av depression eller hade 

nyligen lidit av det, åtta av 

dem hade fått sin HIV-

diagnos innan 1996 då 

tillgång till behandling inte 

fanns. 

Grounded theory, 

datainsamling genom 

djupgående semistrukturerade 

intervjuer som leddes av 

forskningsledaren. Deltagarna 

fick möjlighet att direkt efter 

intervjun tillägga eller rätta 

eventuella missförstånd. 

 

Constant comparative method 

användes också,vilket innebär 

att svaren från intervjuerna 

skrivits ned ordagrant och i 

sin helhet. Därefter skapades 

kategorier genom noga 

genomläsning. 

Huvudtemat var 

sjukdomsrelaterad stress: att 

ta individuella beslut om 

avslöjande. Subteman: 

Avslöja för alla, begränsat 

avslöjande, att inte avslöja för 

någon. 

Att avslöja var ingen tillfällig 

utmaning utan både akut och 

återkommande sedan 

personen fått sin diagnos och 

att berätta eller inte berätta 

är också en av de första 

sakerna som personen måste 

överväga och hitta sin 

strategi. Strategier berodde 

mycket på individen och 

individens personliga resurser 

vad gäller att möta livet i 

stort.  

Fördelar och nackdelar 

behövde övervägas noggrant 

av personen och eventuella 

konsekvenser av att till slut 

berätta upplevdes som viktiga 

att ha i åtanke. 

 

 

Hög 

(grad 1) 



 

Författare, År, 
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Experiences of 

young adults 

growing up with 

innate or early 

acquired HIV 

infection - a 

qualitative study 

 

Utforska 

upplevelser hos 

ungdomar som 

växer upp och 

lever med hiv i 

svensk 

stadsmiljö. 

 

Slumpmässigt utvalda 

deltagare uppnådde en 

maximal spridning i kön, 

ålder och social bakgrund. 

Inklusionskriterier var att 

deltagare kulle ha 

medfödd eller tidigt 

förvärvad hiv-infektion, 

blivit behandlade på 

barnklinik i Sverige i över 

5 år, vara i en ålder 

mellan 15-21 år, blivit 

informerade om sin hiv-

diagnos och kunna förstå 

samt tala flytande 

svenska. 

Av de som deltog var det 5 

kvinnor och 5 män. 

 

Kvalitativ studie. Semi-

strukturerade intervjuer med 

10 hiv-positiva ungdomar 

utfördes under en 

åttamånadersperiod. 

intervjuernas längd varade 

mellan 45-90 minuter. 

Transkript från de 

ljudinspelade intervjuerna 

analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Fem kategorier: Att skydda 

sig från risken att bli 

stigmatiserad, att ha kontroll, 

förluster i livet men hiv är 

ingen stor sak, 

sjukvård/sjukvårdspersonal, 

framtidstro.Ungdomarna lät 

bli att berätta om sin status 

för att skydda sig mot stigma 

och uttryckte ett behov av att 

vara i kontroll över sitt liv 

genom att ha vetskap om 

vilka som visste och inte. De 

som berättat för en vän eller 

anhörig upplevde en lättnad 

över att det gav stöd i 

tillvaron. 

Att ha hiv medförde förluster 

som exempelvis begränsat 

resande men i det stora hela 

var det ändå inget som 

förstörde livet. Vårdpersonal 

var viktig för ungdomarna då 

det innebar en person att 

prata med om sin situation 

och det var viktigt med 

kontinuitet. 

Hög 

(grad 1) 

 

 


