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Abstrakt 

Titel: Erfarenheter av stigmatisering i hälso- och sjukvården bland personer som 

drabbats av HIV - En litteraturstudie. 

Bakgrund: HIV (Humant Immunbrist Virus) har länge varit förknippat med 

stigmatisering eftersom okunskap och osäkerhet fortfarande förekommer beträffande 

smittvägar och smittbarhet.                                                                                                           

Syfte: Syftet med studien var att belysa erfarenheter av stigmatisering i hälso- och 

sjukvården bland personer som drabbats av HIV. 

Metod: En litteraturstudie genomfördes med tio stycken kvalitativa artiklar från åtta 

olika länder. Artiklarna granskades, analyserades och sammanställdes.                                                                                                               

Resultat: I resultatet presenteras två kategorier och fem underkategorier. Kategorierna 

är: Att bli bemött med bristande vård handlingar och upplevelser av 

integritetskränkning. Underkategorierna är: Överdrivna säkerhetsåtgärder, ignorant 

bemötande, bristande sekretess, kränkande kroppsspråk och kränkande verbal 

kommunikation.  

Konklusion: Bristande kunskap om HIV kan internationellt ses som en bidragande 

faktor till att patienter än idag upplever varierande stigmatiserade bemötande från 

vårdpersonal. För att motverka stigmatiseringen krävs forskning som kan generera 

kunskap om hur vårdpersonal kan ge ett bättre bemötande och att denna kunskap sprids 

till vårdpersonal. 

Nyckelord: HIV, stigmatisering, patientupplevelse, diskriminering. 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

Abstract 

 

 

Title: Experiences of stigma in health care among people affected by HIV- A literature 

review  

Background: HIV (Human Immunodeficiency Virus) has been associated with 

stigmatization for a long time because of ignorance and uncertainty still exists regarding 

the transmission routes and infectivity. 

Aim: The aim for the study was to highlight experiences of stigma in health care among 

people affected by HIV. 

Method: A literature study was conducted with ten qualitative articles from eight 

different countries. The articles were examined, analyzed and compiled. 

Results: The result generated two categories and five subcategories. The categories are: 

To be treated with a lack of care actions and experiences of integrity violation. The sub-

categories are: excessive security measures, ignorant attitudes, lack of secrecy, offensive 

body language and abusive verbal communication.                                                                   

Conclusion: Lack of knowledge about HIV can be seen internationally seen as a 

contributing factor to the patients still experiencing varying stigmatized treatment by 

health professionals. To counteract the stigma requires research that can generate 

knowledge on how health professionals can provide better treatment and that this 

information is disseminated to the medical staff. 

Keywords: HIV, stigmatization, patient-experience, discrimination. 
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Bakgrund 
 

Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som orsakar en kronisk nedbrytande 

infektion med ett långsamt förlopp. Genom omvänt transskriptas kan viruset omvandla 

sitt RNA till DNA och därigenom integrerar viruset i cellkärnan och blir då skyddad från 

immunförsvarets försök att förinta viruset. Främst angriper viruset CD4-positiva T-

lymfocyter även kallade ”T-hjälparceller” som är viktiga i kroppens immunsystem men 

kan även angripa andra celler, ex makrofager. Allt eftersom fler T-celler dör försämras 

immunförsvaret och sjukdomssymtom blir märkbara (Bergström 2010, 123–126). 

År 1959 upptäcktes det första kända fallet av HIV vilket tros ha sitt ursprung från 

schimpanser. Det var inte förrän 1981–1984 som HIV kunde kopplas som orsak till 

sjukdomen AIDS. Homosexuella och bisexuella män samt intravenösa missbrukare 

förknippades tidigt med sjukdomen (Ericson och Ericson 2009, 261). 

År 2014 fanns 36,9 miljoner HIV smittade människor över hela världen. Emellertid har 

antalet nysmittade minskat sedan 2000-talet med 35 %. Sambandet kan till viss del 

förklaras genom ökad tillgång till mediciner genom att ett större antal personer som står 

under behandling gör att antal levnadsår ökar. År 2000 hade mindre än 1 % av personer 

med HIV i låg och medelinkomstländer tillgång till behandling och 2014 mottog 40 % i 

hela världen behandling (UNAIDS 2015, 6). 

 

Smittvägar 

 

Oskyddat sexuellt umgänge, vaginalt, analt och oralt samlag kan smitta om en av 

parterna bär på viruset (Folkhälsomyndigheten 2015). Anala samlag dubblerar risken för 

smittöverföring gentemot vaginalt samlag och det föreligger även en ökad risk om skada 

på slemhinna finns i det genitala området (Iwarsson och Norrby 2004, 280–281). 

Smittan sprids via blodet, till exempel vid blodtransfusion och via missbrukare som 

delar injektionssprutor. Det föreligger dock endast en liten smittorisk för 

sjukvårdspersonal som utsatts för stick eller skärskada. Risken finns även att smitta 
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överförs mellan mor och barn under graviditet, förlossning och amning (Iwarsson och 

Norrby 2004, 281). 

I en studie av Lieber et al. (2006) beskrivs situationer där det förelåg misstanke om 

eventuell smittspridning via saliv, kontakt med kläder, bestick, porslin eller vatten. Detta 

kan leda till extrema försiktighetsåtgärder bland personer som är i kontakt med 

smittbärare. Enligt Wahren och Wahren (2007, 81) smittar inte HIV genom sociala 

kontakter. Exempelvis smittar viruset inte genom beröring eller genom att dela handduk 

eller sängkläder, bestick, svett, tårar, urin och avföring. Viruset kan i en låg dos 

förekomma i saliv men risken att smittas via saliv är liten.  

 

Sjukdomsförlopp 

 

Första tiden efter smittotillfället fortlöper oftast symtomfritt men inom ett par månader 

kan symtom som exempelvis feber, huvudvärk, diarré, värk i muskler och trötthet 

uppkomma. Symtomen försvinner oftast inom någon vecka och under denna tid är den 

virusbärande personen mycket smittsam. För att förhindra smittspridningen är tidig 

diagnos av vikt. När de initiala symtomen försvunnit påbörjas en lång period av 

symtomfrihet som vanligen varar cirka fem till tio år men kan ibland sträcka sig över en 

längre period (Wahren och Wahren 2007, 81–82).  

Efter den symtomfria perioden då infektionen varit obehandlad har immunförsvaret 

blivit försvagat och det kan leda till att patienten drabbas av herpesvirus, leukoplaki på 

tungan, retinit, pneumoni, svampinfektioner samt tumörutveckling. Samtidigt angriper 

viruset nervsystemet och demensrelaterade symtom samt perceptionsstörningar 

uppkommer vanligtvis. När sjukdomen orsakat så pass stor immundefekt att en vanlig 

infektion som immunförsvaret bör klara av blir livshotande övergår tillståndet till AIDS 

(acquired immunodeficiency syndrome) (Bergström 2010, 126). 

Vid misstänkt smitta tas serologiska HIV-tester tre månader efter smittotillfället, vilka 

idag är ytterst specifika och sensitiva. En extra provtagning rekommenderas om svaren 

visar sig positiva. Idag ges en kombinationsbehandling utav tre olika antivirala medel 
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vilka i en fungerande kombination ger goda resultat. Detta har lett till förbättrad 

prognos för Hiv-smittade samt att biverkningarna har minskat (Bergström 2010, 127–

128). 

Diskriminering 

 

FN-konventionen som en stor del av världens länder har förbundit sig till innebär bland 

annat ett gemensamt arbete för mänskliga rättigheter. I den allmänna förklaringen om 

mänskliga rättigheter står det att ”Alla människor är födda fria och lika i värde och 

rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra 

i en anda av gemenskap.” samt ”Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma 

skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd 

mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje 

anstiftan till sådan diskriminering” (Förenta Nationerna [FN] 2006, 4–5). 

Sveriges diskrimineringslag (SFS 2008:567) syftar till att diskriminering ska motverkas, 

främja möjligheter och rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, kön, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande 

identitet eller uttryck. I en europeisk studie från 14 olika länder deltog 1549 personer 

med HIV och där framkom det att 32 % hade upplevt diskriminering på grund av deras 

diagnos under de senaste tre åren och nära hälften av dessa kände sig diskriminerade av 

vårdpersonal. Studien visar att många europeiska länder har program för att motverka 

stigmatisering och diskriminering men det saknas tillvägagångssätt för att förstå i vilken 

utsträckning individerna upplever stigmatisering och diskriminering (Nöstlinger et al. 

2014). 

Enligt Sveriges Smittskyddslag (SFS 2004:168) är HIV en allmänfarlig sjukdom vilket 

innebär att den är en smittsam sjukdom som kan pågå under lång tid, medföra ett stort 

lidande och ibland vara livshotande. En person som anar eller vet säkert att den kan bära 

på en smittsam sjukdom måste enligt Smittskyddslagen söka upp en läkare och låta sig 

undersökas samt lämna prover men även se till att skydda andra från eventuell smitta. I 

fall där patienten motsäger sig undersökning ska läkaren genast anmäla till 

smittskyddsläkaren så eventuellt beslut kan fattas om tvångsundersökning. 
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Sjukvårdspersonal är enligt Smittskyddslagen skyldig att utföra provtagning och kan inte 

genom vägran slippa ansvaret. Vidare ska personer med misstänkt eller bekräftad 

allmänfarlig sjukdom ges förhållningsregler som ansvarig läkare ansvarar för att utforma 

och patienten är skyldig att förhålla sig till dessa regler. Det finns reglerat vad reglerna 

får innehålla och en punkt handlar om patientens skyldighet att hålla regelbunden 

kontakt med behandlande läkare. I en studie av Kinsler et al. (2007) bland en population 

låginkomsttagare i USA framkom det patienter med erfarenheter där de upplevt att 

vårdpersonal varit obekväma med att vårda dem eller blivit dåligt bemötta kan hindra 

dem från att vilja återkomma och det försvårar möjligheten att upprätthålla en 

regelbunden kontakt mellan patient och vårdpersonal. I en studie av Golub och Gamarel 

(2013) från USA fann de att deltagare som förväntade sig att bli bemötta på ett 

stigmatiserande sätt från sjukvårdspersonal var mindre benägna att söka vård för att 

testa sig för HIV. Benägenheten att söka vård minskade med så mycket som 60%. 

Sveriges Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763) innebär att hela befolkningen har rätt 

till god vård på lika villkor samt ska de bemötas med respekt, värdighet och utifrån allas 

lika värde. Integriteten och självbestämmanderätten ska respekteras men detta gäller 

inte i alla länder. I en studie av Carr och Gramling (2004) från USA fann de att patienter 

med HIV blev nekad vård och hänvisad till annan vårdfacilitet samt blivit bemött med 

avsky och förakt av vårdpersonal. Därmed hindrade detta stigma deras möjlighet till god 

hälsa.  

Stigmatisering 

 

Nationalencyklopedin (2016) definierar stigmatisering på följande sätt: “inom 

samhällsvetenskaperna en term för social stämpling”. Goffman (2014, 10–12) använder 

sig av termen stigma för att förklara en viss egenskap vilken anses vara missgynnande. 

Det är dock viktigt att förstå att ett visst attribut vilket i en grupp anses vara 

missgynnande kan i en annan anses vara gynnsamt. När en ny människa dyker upp i en 

grupp kategoriseras denne omgående utifrån det visuella och vissa egenskaper kan 

utläsas. Intrycken formar sedan förväntningar vilka oftast inte är medvetna förrän det 

visar sig om förväntningarna kan uppfyllas eller inte. Om det finns egenskaper som 
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särskiljer sig från gruppen på ett negativt sätt stämplas den personen som annorlunda 

och det innebär ett stigma. Vidare beskriver Goffman att tre olika slags stigman kan 

urskiljas. Varierande kroppsliga missbildningar samt defekt personlig karaktär, 

exempelvis bristande hederlighet. Den sista innefattar stambetingade stigman, 

exempelvis ras, nation och religion vilka kan gå från generation till generation.  

I en studie av Holzemer et al. (2007) genomförd i afrikanska länder påträffades tre olika 

typer av stigma i studien. Det första var stigmatiserande beteende mot patienter med 

HIV genom exempelvis nonchalant beteende, rädsla för att bli smittad, avvisande eller 

stämpling. Det andra var internt stigma vilket kan utgå från personens egna tankar om 

stigma eller erfarenheter av stigma. Det tredje var associerande stigma vilket kan leda till 

att människor associerar till tidigare erfarenheter som de har av Hiv-smittade personer, 

exempelvis familjemedlemmar eller kollegor.  

Stigmatiseringens förekomst för HIV-patienter inom vården styrks i en studie från 

England av Elford et al. (2007) där närmare hälften av deltagarna upplevt stigmatisering 

från vårdpersonal till följd av orättvis behandling. I en studie av Nöstlinger et al. (2014) 

genomförd i europeiska länder visar också att stigmatisering från vårdpersonal 

förekommer och kan tas i uttryck genom olämpliga frågor, likgiltighet och brist på 

acceptans mot patienterna med HIV. 

HIV är en sjukdom vilken varit känd sedan 80-talet och varit förknippad med 

stigmatisering från både vårdpersonal och övriga samhället. Sjuksköterskor kommer 

med stor sannolikhet att möta personer med HIV och därför kan förståelse av deras 

upplevelser vara betydelsefullt för att förbättra bemötandet och vårdkvalitén från hälso- 

och sjukvårdspersonal. Därför är det av vikt att belysa patienter med HIV:s upplevelser 

av bemötande och stigmatisering inom hälso-och sjukvården.  

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att belysa erfarenheter av stigmatisering i hälso- och sjukvården 

bland personer som drabbats av HIV. 
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Metod 
 

För att besvara litteraturstudiens syfte har kvalitativa studier tillämpats i syfte att skapa 

en förståelse av personens upplevelser och livssituation. En litteraturstudie syftar till att 

skapa en överblick av den aktuella kunskap vilken redan finns inom det valda området 

(Friberg 2012 99,133).  

 

Sökmetoder 

 

PubMed, Cinahl och PsycINFO användes vid sökning av vetenskapliga artiklar. PubMed 

och Cinahl är två stora databaser inom området hälsa och sjukvård. För att bredda 

sökningen användes även PsycINFO som avhandlar det psykiatriska området (Willman, 

Stoltz och Bahtsevani 2011, 80,84). Vid litteratursökningarna kombinerades såväl 

fritextsökning som ämnesordsökning då endast fritextsökning kan ge ett alltför stort 

urval av vetenskapliga artiklar (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 75). 

När syftet stod klart formulerades sökord i avsikt att skapa ett underlag för de 

databassökningar som sedan genomfördes (Forsberg och Wengström 2013, 74). För att 

precisera sökningarna användes även ämnesordsökning från Svensk-Mesh vid 

artikelsökning i Pubmed (Karlsson 2012, 104). Sökord som användes var HIV, stigma, 

discrimination, qualitative, health care, experience, prejudice, acceptability samt 

experience patients. För att sedan kombinera sökorden tillämpades AND som är en 

vanlig boolesk sökoperatör i syfte att få en så specifik sökning som möjligt (Karlsson 

2012, 106). I tabell1, bilaga 1 redovisas hur ord kombinerats samt vilka begränsningar 

som tillämpats. Då antalet träffar blev stort och inte svarade på syftet användes flera 

avgränsningar såsom Peer Reviewed, språk, ålder på deltagare och utgivningsår för 

artiklarna (Östlundh 2012, 74). Peer-reviewed användes även för att säkra att artiklarna 

blivit granskade innan publicering (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 90). 

Avgränsningar i sökningarna var engelskspråkiga, deltagare över arton år samt artiklar 

publicerade mellan 2010–2016. Dessa avgränsningar användes till alla artiklar utom en 

som hittades via fritextsökning med endast engelska som avgränsning. Då sökningarna 
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inte genererade tillräckligt med artiklar till analysen utökades publiceringsåren till 

2000–2016.  

 

Urval 

 

Urvalet för denna litteraturstudie grundar sig på artiklar med kvalitativ forskningsmetod 

då studien syftar till att belysa personers upplevelser vilket är en av grunderna i 

kvalitativ forskning (Henricson och Billhult 2012, 130). I vissa fall har de utvalda 

artiklarna dock haft resultat som inte direkt svarat mot vårt syfte. Vi har i dessa fall 

endast tagit med delar av resultatet, med andra ord de delar som specifikt har svarat mot 

vårt syfte. Inklusionskriterier för artiklarna i denna litteraturstudie var att de skulle 

grunda sig på Hiv-smittade personers upplevelse av stigmatisering från vårdpersonal 

oavsett från vilket land de var gjorda. Deltagarna skulle vara arton år eller äldre, det 

skulle framgå ett etiskt resonemang i studien samt att de artiklar som valts ut uppfyllde 

kraven för medelhög eller hög kvalitet i granskningen. Geografiskt område begränsades 

inte. Exklusionskriterier innefattade situationer vilka inte berörde bemötande i vården 

då det inte svarade på studiens syfte.  

Urvalsförfarandet inspirerades av Rosén (2012, 436–438). Först lästes abstrakten 

igenom för att kunna sålla ut relevanta artiklar, sedan lästes artiklarna i fulltext och de 

artiklar vilka svarade på studiens syfte valdes ut. Artiklarna granskades kritiskt utifrån 

bestämda inklusion och exklusionskriterier så enbart artiklar vilka var relevanta för 

studien inkluderades. I de artiklar vilka innehöll både kvantitativ och kvalitativ design 

valdes endast delar med kvalitativ design ut till studien. I artiklar som innehöll både ett 

patientperspektiv och ett vårdarperspektiv gjordes en extra noggrann genomgång för att 

säkerställa att endast resultatet från patienternas perspektiv inkluderades.  

Till sist genomfördes en kvalitetsgranskning med hjälp av SBU:s Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik-patientupplevelser 

(SBU, 2014). Tolv artiklar granskades varpå tio artiklar valdes ut till studien. Artiklar 

med medelhög och hög kvalité valdes ut samt en med låg kvalité då den ansågs svara på 

studiens syfte, se bilaga 2.  



 

8 
 

Analys 

 

Analysen genomfördes med stöd av en tre-stegs analys enligt Friberg (2014, 140–141). 

Första steget var att artiklarna lästes igenom ett flertal gånger av båda parterna för att 

uppnå en helhetsförståelse och för att försäkra sig om att artiklarna svarade på studiens 

syfte. En kort sammanfattning för varje artikel sammanställdes för att få en helhetsbild 

av innehållet. I det andra steget av analysen granskades likheter och skillnader mellan 

studiernas syfte samt likheter och skillnader i resultaten i form av bland annat 

punktformat och färgkodning i ett separat dokument. Alla upplevelser som svarade på 

studiens syfte överfördes på en whiteboardtavla för att lättare skapa en överblick. I 

tredje steget grupperades och abstraherades upplevelser som liknade varandra till 

subkategorier. Subkategorierna studerades i syfte att finna övergripande kategori. Till 

sist gjordes en översiktstabell över varje artikels innehåll vilken kan ses i tabell 2, bilaga 

2. 

 

Forskningsetik 

 

Endast artiklar som blivit granskade av en etisk kommitté eller där etiska övervägningar 

genomförts inkluderades i denna litteraturstudie för att förstärka det vetenskapliga 

värdet (Wallengren och Henricson 2012, 492). Då ett forskningsprojekt genomgår en 

etisk bedömning har de enligt lag skyldighet att visa respekt mot de personer vilka ingår 

i studien samt att handla efter autonomiprincipen. Lagen om etik prövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460) säger att personerna vilka ingår i studien måste 

informeras om syfte, plan, metod, eventuella risker forskningen kan medföra samt att de 

har möjlighet att avsluta sitt deltagande när helst de vill. Ytterligare principer som bör 

följas är nyttoprincipen vilken innebär ett förebyggande av lidande och öka 

välbefinnande samt rättviseprincipen vilken innebär att inte diskriminera och visa 

lojalitet (Nilstun, Lundqvist och Löfmark 2007, 75–76).  
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Resultat 
 

I de artiklar från flertalet länder (USA, Nederländerna, Ghana, Kanada, Vietnam, 

Etiopien, Sydafrika och Iran) vilka inkluderades i denna litteraturstudie har det 

framkommit resultat som visar att patienter med HIV fortfarande upplever 

stigmatiserande bemötande och attityder från vårdpersonal. Dessa attityder tog sig i 

uttryck på ett antal olika sätt och två kategorier kunde urskiljas: Att bli bemött med 

bristande vårdhandlingar och Upplevelser av integritetskränkning, se tabell 3.  

 

 

Tabell 3. Kategorier och SUB-kategorier 

Kategorier SUB-kategorier 

Att bli bemött med bristande 

vårdhandlingar 

 

 Överdrivna säkerhetsåtgärder 

 Ignorant bemötande 

 Bristande sekretess 

 

Upplevelser av integritetskränkning 

 

 Kränkande kroppsspråk 

 Kränkande verbal kommunikation 

 

 

 

Att bli bemött med bristande vårdhandlingar 
 

Denna kategori innehåller resultat där patienter med HIV beskriver upplevelser där de 

blivit bemött med överdrivna säkerhetsåtgärder eller blivit nekad vård av vårdpersonal. 

Situationer där vårdpersonal ignorerat eller inte prioriterat patienter med HIV skildras 

samt brister gällande konfidentialitet från vårdpersonalen.  



 

10 
 

 
Överdrivna säkerhetsåtgärder 

 

Överdrivna säkerhetsåtgärder skildrades av ett flertal patienter med HIV vid upprepade 

tillfällen och de medförde en känsla av stigmatisering och diskriminering. De överdrivna 

säkerhetsåtgärderna beskrivs såsom användande av två par handskar, överdriven mängd 

skyddskläder, avståndstagande från patienter samt att patienter upplevde att personal 

var rädda för dem.  

I en studie av Rintamaki et al. (2007) genomförd i USA sågs det att patienter med HIV 

var extra vaksamma mot den mängd skyddskläder vårdpersonalen använde vid kontakt 

på grund av tidigare erfarenheter. En patient beskrev en situation där kirurgläkarna 

skulle informera inför dennes kommande operation och då kommer de in med 

skyddsglasögon samt skyddskläder vilket patienten tyckte kändes olustigt i 

sammanhanget. Situationer framkom även där patienter med HIV såg att personalen 

bytte kläder efter att de varit i kontakt med dem eller att de ändrade mängden 

skyddskläder till nästa patient.  

I en studie av Zukoski och Thorburn (2009) genomförd i USA fann de situationer när 

personal skulle vidröra huden på patienterna så tog de på sig handskar och ibland 

användes även dubbla par handskar. En patient fick uppleva en situation där sköterskan 

sa inför patienten att hon skulle byta till ett par tjockare handskar då hon blev medveten 

om HIV-smittan. Ytterligare sågs det i en studie av Stutterheim et al. (2014) genomförd i 

Nederländerna att patienter upplevt att personal använt sig av dubbla handskar i 

situationer vilka patienter inte ansåg vara nödvändigt eller något personalen skulle gjort 

om patienten inte varit smittad av HIV 

I en annan studie av Gagnon (2015) från Kanada berättar en deltagare om svårigheter att 

överhuvudtaget få vistas utanför rummet på sjukhuset och för att få gå utanför så var det 

strikta order om att inte vidröra någonting. Patienten fick vid ett tillfälle själv rengöra 

duschen efter användning då personalen vägrat på grund av rädsla för att bli smittad. På 

grund av upplevelser som dessa anser patienterna att många i vårdpersonalen är 

ignorant, oprofessionell och besitter dålig kunskap om HIV. 
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Ytterligare en säkerhetsåtgärd som kunde urskiljas i flera studier från Vietnam, Kanada 

och USA var att patienter blev placerade i isolerade rum och dörrarna blev märkta på 

utsidan med en skylt vilken varnade övrig personal för HIV-smitta (Thi, Mai Doan Anh 

et al. 2008; Gagnon 2015; Rintamaki et al. 2008). 

I studier av Zukoski och Thorburn (2009); Rintamaki et al. (2007) och Karamouzian et 

al. (2015) genomförda i USA respektive Iran belyses resultat som visade att patienterna 

upplevde att vårdpersonalen ofta höll avstånd från patienterna och ville inte gärna ta i 

dem eller luta sig för nära. En del stod i dörröppningen och informerade utifrån 

korridoren medan andra gick in i rummet men stod mot väggen eller dörren för att 

maximera avståndet. 

 I en studie av Rahmati-Najarkolaei et al. (2010) genomförd i Iran fann de en patient 

som berättar om ett tillfälle då sjuksköterskan sprang iväg från patienten när denne 

närmade sig sjuksköterskereceptionen för att ställa en fråga. Samtidigt som 

sjuksköterskan springer därifrån säger hon till en patient i närheten att täcka över 

munnen och vara försiktig så inte denne blir smittad av HIV. Händelsen medförde en 

känsla av oförstående hos patienten som inte kunde förstå beteendet hos sjuksköterskan.  

 

Ignorant bemötande 
 

Upplevelser av att erhålla bristfällig vård visade sig genom att patienterna med HIV 

upplevde sig ignorerade, blev illa bemött och mindre prioriterade på grund av deras 

sjukdom. Ytterligare upplevelser var att vården upplevdes bristfällig, att de inte fick 

någon vård samt att tillgängligheten hos klinikerna varierade. 

I studier av Rintamaki et al (2007); Karamouzian et al. (2015); Zukoski och Thorburn, 

(2009); Stutterheim et al. (2014); Thi, Mai Doan Anh et al. (2008); Rahmati-Najarkolaei 

et al. (2010) genomförda i USA, Iran, Nederländerna och Vietnam framkom det att 

patienter blivit nekade vård när personalen blivit medvetna om sjukdomen. I en studie 

gjord av Thi, Mai Doan Anh et al. (2008) genomförd i Vietnam berättade en artonårig 

kvinna om när hon skulle genomgå en abort i femte månaden och personalen vägrade att 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahmati-Najarkolaei%20F%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahmati-Najarkolaei%20F%5Bauth%5D
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hjälpa henne. Hon fick ligga själv på förlossningssängen under en relativt lång tid och 

sedan föda barnet utan assistans eller stöd från personalen. Efteråt kom personalen 

endast in med kläder men hjälpte henne inte utan hon fick själv ta sig från 

förlossningssängen till en rullstol. Ytterligare berättade en patient om ett tillfälle där en 

sköterska inte utfört en blodprovstagning på denne på grund av rädsla att bli smittad. 

Patienter i studien menar att bristen på kunskap om HIV och rädslan av att smittas kan 

vara en av förklaringarna till hur de blivit behandlade. 

I en studie av Karamouzian et al. (2015) genomförd i Iran framkom det att efter 

personalen på sjukhuset blivit medveten om smittan så hade patienten direkt blivit 

utskriven mot sin vilja. Personalen hade inte heller avlägsnat katetern utan det hade 

patienten fått göra själv. I en studie av Rintamaki et al. (2007) genomförd i USA fann de 

att patienter fått utstå fysisk misshandel från vårdpersonal på grund av deras HIV-

smitta. Övergreppen mot patienterna bestod av att de blev slagna eller utsatta för 

situationer där de med största sannolikhet kunde bli skadad. I en studie av Rahmati-

Najarkolaei et al. (2010) genomförd i Iran beskrivs en situation där en patient varit i 

behov av operation efter att en cysta på livmodern spruckit men efter att läkarna blivit 

medveten om smittan så hade de vägrat utföra den. 

Situationer där vårdpersonalen vägrade att genomföra undersökningar och hänvisade 

patienterna vidare till andra vårdgivare för åkommor som de i vanliga fall tar hand om 

förekom också. I en studie från Iran berättade en man om en gång då han sökte vård för 

sår på fötterna och utan undersökning så skrev läkaren direkt ut ett recept utan att 

undersöka såren (Karamouzian et al. 2015). I studier från USA respektive Afrika 

framkom ytterligare upplevelser där de som patienter blev nekade undersökning och 

hänvisade till en annan vårdgivare, något som gjorde att de upplevde sig stigmatiserade 

(Zukoski och Thorburn 2009; Yakob och Ncama 2016). I en studie från Iran delade en 

kvinna med sig av en situation där hon några dagar efter förlossning uppsökte akuten 

med kraftig blödning men blev nekad undersökning och vård då läkaren ansåg att han 

själv löpte för stor risk att bli smittad (Rahmati-Najarkolaei et al. 2010). 

I en studie av Rintamaki et al. (2007) genomförd i USA framkom upplevelser där 

patienter blivit ignorerade och känt sig mindre prioriterade till vård. Situationer där de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahmati-Najarkolaei%20F%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahmati-Najarkolaei%20F%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahmati-Najarkolaei%20F%5Bauth%5D
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ansett sig vara i stort behov av vård men inte blivit prioriterade förekom vilket medförde 

en känsla av ilska och vrede. Studien visade även att patienter med HIV upplevde att 

vårdpersonal spenderade otillräcklig tid eller helt uteslöt att hjälpa patienter vilka hade 

smärtor. 

I en studie av Bogart et al. (2012) genomförd i Sydafrika framkom det att deltagarna 

upplevde sig mindre prioriterade då de såg att personalen tog raster frekvent, satt i 

samtal med sin privata telefon eller pratade med varandra i personalgruppen medan 

patienterna väntade. I studier av Bogart et al. (2012) och Stutterheim et al. (2014) 

genomförda i Sydafrika och Nederländerna såg de att deltagare haft en känsla av att inte 

blivit tagna på allvar och fått vänta länge på att få börja sin behandling vilket lett till en 

känsla av att vara mindre prioriterad. 

Ytterligare en aspekt vilken medförde en känsla av att vara mindre prioriterad handlade 

om öppettider att ta emot behandling på. I Studier av Bogart et al. (2012), Stutterheim et 

al. (2014) Yakob och Ncama (2016) genomförda i Afrika, Sydafrika och Nederländerna 

framkom det att kliniker med öppettider endast under en normal arbetsdag och inte 

kvällstid försvårade möjligheten för patienter att få behandling då många av dem 

arbetade själva dagtid och inte kunde eller hade råd att ta ledigt. Kliniker vilka hade 

stängt under helger innebar ytterligare ett hinder för behandling för de som inte hade 

möjlighet att åka dit under veckodagarna  

 

Bristande sekretess 
 

Patienter med HIV upplevde sig utelämnade genom att personalen talat högt om privata 

uppgifter samt att de kände sig utelämnade på grund av utmärkande attribut på deras 

journaler. Resultatet visade situationer där patienterna kände sig utelämnade och 

blottade inför personer som inte var inblandade i deras vård eller inte på något annat 

sätt hade med saken att göra.  

I studier av Stutterheim et al. (2014), Dako Gyeke, Dako Gyeke och Asampong (2014) 

genomförda i Nederländerna och Ghana fann de att patienter reagerat på hur deras 

journaler såg ut i jämförelse med andras. De upplevde att olika utmärkande attribut på 
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deras journaler som olika färger, klisterlappar eller skillnad i storlek gjorde att de stod ut 

och det upplevdes diskriminerande. 

I Studier av Stutterheim et al. (2014), Bogart et al. (2012), Yakob och Ncama (2016) och 

Gagnon (2015) genomförda i Afrika, Sydafrika och Nederländerna framkom det att 

vårdpersonal inte varit försiktig med vilka de pratade inför, det kunde vara i väntrum 

eller på sal med fler patienter närvarande. 

 

Upplevelser av integritetskränkning 
 

Upplevelser av kränkande beteende från vårdpersonal genom verbal och icke verbal 

kommunikation skildras av patienter med HIV. I resultatet skildras också patienters 

upplevelser av att bli diskriminerad och dömd av vårdpersonal på grund av sin sjukdom.  

 

Kränkande kroppsspråk 
 

Resultatet visade att brister i bemötande mot patienter med HIV förkommer där vårdare 

undviker att se patienten eller skapa ögonkontakt, vilket upplevs stigmatiserande för 

patienten. Vårdpersonals icke verbala kommunikation spelar en stor roll i bemötandet 

mot patienten och hur denne upplever vården då undvikande och dömande blickar kan 

säga mer än ord. Detta kan ses i följande studier där patienter berättar om sina 

erfarenheter kring ämnet. 

I en studie av Rintamaki et al. (2007) från USA framkom möten där läkare undvikit 

ögonkontakt vilket av patienterna upplevdes som otrevliga och kalla signaler. 

Patienterna uppgav att personalen visat tvetydiga signaler genom icke-verbala uttryck 

såsom blickar. Patienterna beskrev att det var svårt att fastställa en tydlig gräns när 

beteendet blev stigmatiserande men med de erfarenheter de haft i möten med 

vårdpersonal upplevde de att mängden ögonkontakt de fått varit extremt låg. I en studie 

av Yakob och Ncama (2016) genomförd i Etiopien fann de att uppfattningen på kvalitén 

av vården påverkades av samspelet mellan vårdaren och patienten.  Möten där 

vårdpersonal tittat avvisande på patienterna skapade en känsla av besvikelse och för 
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patienterna en omöjlighet att acceptera. En av deltagarna i en studie av Thi, Mai Doan 

Anh et al. (2008) genomförd i Vietnam beskrev känslor av diskriminering och skam då 

en sköterska gått förbi rummet och tittat på denne på ett dömande sätt. Patienten 

reagerade med att gömma ansiktet i kudden och vända sig in mot väggen. Efter ett par 

dagar valde patienten att åka hem trots att dennes tillstånd fortfarande var mycket 

kritiskt. 

I en studie av Gagnon (2015) från Kanada skildrades upplevelser av diskriminering från 

vårdpersonal till patient genom sätt att stirra och titta på patienterna, ge dömande 

blickar samt uttryckligen visa obehag av att vårda patienterna. I en studie av Rahmati-

Najarkolaei et al. (2010) genomförd i Iran rapporteras det om tillfälle där en av 

patienterna känt sig anklagad och diskriminerad enbart genom blickar från personal. 

Även i en studie av Karamouzian et al. (2015) genomförd i Iran framkommer situationer 

där deltagare upplevt sig förödmjukade och anklagade av vårdpersonal genom icke 

verbal kommunikation. 

I en studie av Dako-Gyeke, Dako-Gyeke och Asampong (2015) genomförd i Ghana 

beskriver en patient hur en läkare suttit tyst och stirrat på personen efter att denne 

berättat om sin HIV-smitta och sedan ändrat sitt beteende och uppträtt på ett elakt sätt 

mot patienten.  

 

 

Kränkande verbal kommunikation 
 

Inkräktande och onödiga frågor, fördomar och stämpling från vårdpersonalens sida kan 

ses i resultatet. Upplevelserna kan ses som en form av integritetskränkning från 

vårdpersonalens sida.  

I en studie av Stutterheim et al. (2014) genomförd i Nederländerna berättar patienterna 

att de stött på irrelevanta frågor kring deras HIV-status. Ofta fick patienterna frågan på 

vilket sätt de blivit smittade, vilket inte upplevdes relevant för den vård de sökte för. I en 

studie av Gagnon (2015) genomförd i Kanada beskrivs hur patienter känt sig 

diskriminerade på grund av onödiga frågor. En patient berättade om en situation då 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahmati-Najarkolaei%20F%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahmati-Najarkolaei%20F%5Bauth%5D
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denne var svårt sjuk och var inlagd på en akutavdelning. Patienten förlorade 

medvetandet till och från men sjuksköterskorna slutade trots det inte att fråga patienten 

hur denne blivit smittad och varför. Det slutade med att de flyttade patienten till ett 

annat sjukhus.  

I en studie av Rahmati-Najarkolaei et al. (2010) genomförd i Iran beskrev patienterna 

hur vårdpersonalen tog sig rätten att fråga hur patienterna blivit smittade trots de sökt 

vård för något som inte var relaterat till sjukdomen. I en studie av Zukoski och Thorburn 

(2007) genomförd i USA berättade patienterna att de upplevt stigmatisering genom 

påträngande utfrågningar och oförskämda bemötanden. I ett samtal mellan vårdare och 

patient ställdes enbart frågor kring hur personen blivit smittad, om personen var 

bisexuell och om dennes man var drogmissbrukare. Patienten upplevde dessa frågor som 

mycket privata och att de ställdes mest för nyfikenhet skull.  

I studier av Gagnon (2015), Zukoski och Thorburn (2009) genomförda i Kanada och 

USA beskrivs patienters upplevelser där vårdpersonal misstrott patienterna för att vara 

drogmissbrukare då de fått uppgifter om patienternas diagnos. Patienter uppger även att 

de blivit indelade i olika riskgrupper för att vara homosexuella, prostituerade eller 

missbrukare och att de blivit anklagade och misstrodda för att ha smittats genom 

exempelvis oskyddat sex eller injektioner. Den här typen av stigmatisering påverkade 

patienterna negativt då det frambringade känslor av rädsla, ängslan och oro för att söka 

vård. En patient berättar om ett möte med en läkare vilken inte godtog patientens 

förklaring till att denne inte blivit smittad genom intravenös injektion och trots 

patientens motsägelse skrev läkaren in det som smittväg i journalen. I en studie av 

Yakob och Ncama (2016) genomförd i Etiopien upplevdes inte vårdaren svara på frågor 

korrekt utan uppträdde utan respekt och höjde rösten mot patienten vilket gjorde att 

patienten gick tillbaka hem. 

I en studie av Rintamaki et al. (2007) genomförd i USA framkommer exempel där 

patienter upplevt sig förlöjligade och gjorda till åtlöje av sjukvårdspersonal i form av hån 

och förakt på grund av deras smitta. Även anklagande attityder och öppet 

skuldbeläggande av vårdpersonal skildrades av patienterna. I en studie av Stutterheim et 

al. (2014) genomförd i Nederländerna ses ytterligare ett anklagande beteende från 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahmati-Najarkolaei%20F%5Bauth%5D
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vårdpersonal där en patient berättade om när denne fick sin diagnos och läkaren säger 

inte att testet var positivt eller att patienten drabbats av HIV utan läkaren utbrister 

endast “Bingo”. 

 

I en studie av Thi, Mai Doan Anh et al. (2008) genomförd i Vietnam förekom verbal 

diskriminering. En patient berättade om en situation när läkaren känslokallt frågat 

patienten om denne vet hur länge hon kommer leva och läkaren svarade sedan kort att 

hon bara hade ett år kvar vilket resulterade i att patienten blev sårad och inte kunde äta 

på en hel vecka. 

I studie av Rintamaki et al. (2007) genomförd i USA berättar en patient hur denne blivit 

bemött med tvär, känslokall och ovänlig ton då denne fått sin diagnos. 

I en studie av Rahmati-Najarkolaei et al. (2010) genomförd i Iran framkommer att 

patienter känt sig förödmjukade och diskriminerade verbalt då vårdpersonal blivit 

medveten om HIV-smittan. 

Diskriminering i form av skvaller rapporteras i en studie av Gagnon (2015) genomförd i 

Kanada. I en annan studie av Yakob och Ncama (2016) genomförd i Etiopien skildras 

tillfällen där vårdpersonal höjt rösten, inte svarat på frågor och uppfört sig arrogant 

vilket resulterat i att deltagare avslutat sin behandling. 

 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa erfarenheter av stigmatisering i hälso- 

och sjukvården bland personer som drabbats av HIV. I resultatet framkom det två 

kategorier, att bli bemött med bristande vårdhandlingar samt upplevelser av 

integritetskränkning. Resultatdiskussionen kommer att diskuteras utifrån de två 

kategorierna som framkom. Resultatet reflekteras utifrån vetenskapliga artiklar samt 

utifrån Erikssons teori om “Den lidande människan” (Eriksson, 2015). En del av hennes 
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teori handlar om lidande som patienter möter i vården. Denna litteraturstudies resultat 

kommer diskuteras utifrån teorin om sjukdomslidande och vårdlidande: 

Sjukdomslidande innefattar två olika aspekter: Kroppslig smärta och Själsligt och 

Andligt lidande (Eriksson 2015, 78–79). 

Vårdlidande innefattas i fyra punkter: Kränkning av patientens värdighet, 

Fördömelse och Straff, Maktutövning, Utebliven vård och Icke-vård (Eriksson 2015, 

81–88). 

Resultatet av vår litteraturstudie visar att i studier från bland annat USA, Vietnam, 

Kanada och Iran upplever patienter med HIV bristande vårdhandlingar från 

vårdpersonal. En form av bristande vårdhandlingar som patienterna upplevde var 

överdrivna säkerhetsåtgärder av olika slag, exempelvis att vårdpersonal använde 

överdriven mängd skyddskläder i mötet med patienterna. Då vårdpersonal distanserade 

sig från patienterna upplevdes detta som diskriminerande och kränkande. Liknande 

möten skildras i en studie Li et. al (2015) genomförd i Kina där en patient med HIV 

upplevde diskriminering då en vårdare, vilken använde handskar och mask, uppmanat 

patienten att omgående ta på sig en mask. I en studie av Blake et al. (2008) genomförd i 

USA kände sig en av patienterna med HIV sig diskriminerad av vårdpersonalens 

handlande då de tog på sig två eller tre par handskar inför patienten. 

Med detta som grund kan vårdpersonalens rädsla och bristande kunskap förstås bättre 

utifrån en studie av Pisal et al. (2007) genomförd i Indien där det framkom resultat som 

visar att utbildning om HIV reducerar rädslan för HIV. Studien genomfördes då det i 

tidigare forskning har framkommit att sjuksköterskor haft bristande kunskap gällande 

HIV, varit rädda för sjukdomen samt att deras beteende upplevts stigmatiserande av 

patienterna. Deltagarna i studien var sjuksköterskor som fick utbildning om HIV under 

fyra dagar. De fick genomföra ett test innan utbildningen började för att sedan sista 

dagen göra ännu ett test i syfte att kunna jämföra resultatet och se om kunskapen ökat. 

När de sammanställde resultatet var det 371 sjuksköterskor som genomfört hela 

utbildningen samt att de gjort både proven. Samtliga sjuksköterskor visade sig fått en 

signifikant ökad kunskap om HIV och rädslan för att vara nära en patient med HIV 
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minskade avsevärt. I en studie av Nöstlinger et al. (2014) genomförd i Europa upplevde 

patienterna sig mindre stigmatiserade när de sökte vård på en HIV-klinik i jämförelse 

med deras upplevelser från kliniker utan specialkompetens. Således kan detta kopplas 

samman med resultatet om överdrivna säkerhetsåtgärder då det framkom att dessa 

utövas på grund av rädsla och att okunskap. Genom mer kunskap och utbildning för 

vårdpersonal om HIV skulle denna form av stigmatiserande beteende kunna minska. 

Det kan även kopplas till ICN:s kod för sjuksköterskor (2014) då sjuksköterskan, utifrån 

sin yrkesroll, kontinuerligt bör upprätthålla sin yrkeskompetens genom kontinuerligt 

upplärande. Sjuksköterskan bär också ansvaret att vara uppdaterad med 

forskningsbaserad professionell kunskap samt att arbeta aktivt för att utveckla 

omvårdnadens värdegrunder.  

I denna litteraturstudie framkom andra situationer där patienter menar att okunskap 

om sjukdomen legat till grund för vårdpersonalens beteende genom situationer där de 

nekats vård. Patienterna fick möta ignorant beteende från vårdpersonal där de blivit illa 

behandlade, nekats vård, inte blivit prioriterat eller vägrats hjälp. Att patienten hamnar i 

ett vårdlidande då vårdpersonal inte mött deras behov kan även ses i en studie av Sundin 

et al. (2000) genomförd i Sverige som beskriver lidande i vården. Sundin menar att om 

patienters behov inte uppfylls och denne känner sig förbisedd, genom att exempelvis 

inte få prata med en vårdare, uppstår ett lidande för patienten. Detta kan förstås genom 

att lägga in dessa fynd i en lidandeteori av Eriksson (2015, 82–88). En av delarna inom 

vårdlidande innefattar utebliven vård eller icke vård vilket kan innebär att patienten 

inte får den vård vilken den behöver. Utebliven vård kan bero på flera faktorer och 

grunda sig i allt från misstag till medveten vanskötsel. Den resulterar alltid i en 

kränkning av personens värde och kommer i uttryck genom maktutövande över den som 

är svag. Eriksson menar även att när den vård som vore naturlig uteblir kan patientens 

värdighet kränkas och medföra ett lidande för patienten. Således kan detta kopplas till 

resultatet i vår litteraturstudie då vårdpersonal vägrat vårda patienter eller ignorerat 

dem och således kränkt patienterna genom exempelvis medveten vanskötsel såsom 

misshandel. Vårdpersonalen hamnar således i en maktposition över patienten och denne 
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hamnar därigenom i ett underläge. Detta resulterar i att patienten måste rätta sig efter 

personalen oavsett situation och på så sätt kan det uppstå ett lidande för patienten.  

Denna litteraturstudie visar även att patienter med HIV känt sig utelämnade och 

blottade inför andra på grund av vårdpersonalens oaktsamhet gällande patienters 

konfidentialitet. Bland annat såg deras journaler annorlunda ut i jämförelse med andra 

patienters och deras mappar färgkodades vilket patienterna upplevde diskriminerande. 

Liknande fynd har setts i en studie av Beer et al. (2009) genomförd i USA där patienter 

med HIV beskriver upplevelser av oro över konfidentialitet på grund av dåliga 

erfarenheter. Några patienter berättade om speciella ingångar och markerade golv som 

fanns i syfte att kunna se vilka som var HIV smittade och inte. De berättade även om 

speciella delar av sjukhuset vilka var avsedda för just HIV patienter vilket resulterade i 

att de inte ville söka vård. Enligt ICN:s kod för sjuksköterskor (2014) ska sjuksköterskan 

vara förnuftig i hanteringen av personliga uppgifter samt behandla uppgifterna med 

konfidentialitet.  

Denna litteraturstudie har trots det uppvisat situationer där sekretessen brister och 

hanteringen av personliga uppgifter delats med vårdpersonal vilka inte är inblandad i 

vården eller att de pratat om konfidentiella uppgifter i gemensamma utrymmen när 

andra människor varit närvarande, till exempel andra patienter. Detta visar på allvarliga 

brister enligt svensk lagstiftning. Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) innebär 

att alla som är anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården inte får röja några 

uppgifter om patienten. Dock är inte dessa studier gjorda i Sverige och det blir då inte 

överförbart men det visar allvaret i den typ av stigmatisering patienterna får möta och 

lyfts då ändå fram i denna litteraturstudie.    

I denna litteraturstudie beskrivs situationer där patienter bland annat känt sig dömda 

genom vårdpersonalens kroppsspråk såsom genom blickar. Patienterna beskriver hur de 

upplevde diskriminering och skam från vårdpersonal enbart genom blickar. Detta skulle 

kunna ses som ett sätt att inte se människan. Vårdpersonalen ser sjukdomen men inte 

individen bakom den. Detta kan förstås på liknande sätt som en studie av Arman et al. 

(2004) genomförd i Sverige där det framkommer resultat där patientens behov inte 

uppfyllts eller upplevt att denne setts som en unik människa. Enligt Arman och 
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Rehnsfeldt (2006, 84) är grunden för god omvårdnad att se hela patienten som en 

människa med kroppsliga, själsliga och andliga behov. Detta kan förstås genom att lägga 

in dessa fynd i en lidandeteori av Eriksson (2015, 79) om sjukdomslidande. Enligt den 

teorin påverkar ett sjukdomslidande hela människan, både kroppsligt, själsligt och 

andligt. Upplevelser av förnedring och skam kan uppstå genom fördömande attityder 

från vårdpersonal. Eriksson menar att det själsliga och andliga lidandet liknar 

vårdlidandet. Dessa fynd kan kopplas till denna litteraturstudie då patienter upplever 

förnedring och skam på grund av vårdpersonal attityder vilket Eriksson (2015, 79) 

menar är ett sjukdomslidande för patient. Således skulle slutsats kunna dras att 

vårdpersonal måste vara medveten om sina egna attityder och inställning mot 

patienterna för att förhindra denna form av lidande. Vårdpersonal måste se patienten 

som en människa och inte sjukdomen. 

I denna litteraturstudie beskrivs situationer där patienter med HIV utsätts för verbal 

diskriminering genom bland annat känslokall ton och kränkande ord. I en studie av 

Dlamini et al. (2007) genomförd i Ghana beskrivs liknande upplevelser av patienter med 

HIV där de utsätts för verbal diskriminering i olika former av skrik och ord vilket gjordes 

i syfte att kränka och förnedra dem. Detta kan förstås med hjälp av Erikssons teori 

(2015, 82) där hon menar att kränkning av patientens värdighet är den mest frekventa 

formen av lidande inom vården och kan beskrivas som ett sätt att frånta patientens sitt 

värde som människa. Det kan tas i uttryck på flera sätt genom bland annat konkreta 

handlingar, tilltal eller nonchalans. Eriksson summerar det med att alla sorters 

kränkningar av patientens värdighet alltid resulterar i ett lidande. I denna 

litteraturstudie där kränkning sker i form av verbal diskriminering skulle detta kunna 

förstås, med hjälp av Erikssons teori (2015, 83), som ett lidande för patienten. Enligt 

Eriksson är det alltid vårdarens ansvar att förhindra alla former av kränkning.  

Denna form av vårdlidande av Eriksson som beskrivs ovan kan även kopplas till de 

fördomar patienterna får möta av vårdpersonal i denna litteraturstudies resultat då 

fördomar i sig kan ses som en form av kräkning. Fördomar från vårdpersonal beskrivs i 

situationer där patienter upplever att vårdpersonal ställer onödiga frågor, inte lyssnar på 

dem samt agerar fördomsfullt. I denna litteraturstudies resultat beskriver patienter att 
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de delas in i olika riskgrupper för att vara exempelvis homosexuella eller missbrukare på 

grund av sin sjukdom.  I en liknande studie av Emlet (2006) genomförd i USA berättar 

en person att han ofta döms på grund av sjukdomen och sin höga ålder till att vara 

homosexuell eller bisexuell och att det skulle vara källan till att han smittats.  

En reflektion kring denna form av diskriminering och stigmatisering rörande fördomar 

kan göras med hjälp av Goffman (2014, 141) vilken anser att stigma någonting som kan 

ses överallt i samhället där normer för människors identiteter förkommer och att stigma 

kan förkomma i stora som små avvikelser. Som tidigare nämnts har patienter blivit 

stämplade av vårdpersonal för att tillhöra en viss kategori och att de därigenom fått 

smittan. I flera studier styrks detta i andra kontexter såsom samhället. I en studie av 

Islam, Scott och Minichiello (2015) genomförd i Bangladesh berättar en person att han, 

på grund av sin sjukdom upplevt sig dömd för att vara en dålig människa som umgås 

med prostituerade eller besöker bordeller. 

En reflektion kring ovan är att stigmatisering av HIV-drabbade inte bara förkommer 

inom vården utan också inom de flesta områden i samhället, och att vården utgör en del 

av samhället, att patienter kan bli kategoriserad av människor i allmänhet. Patienter kan 

uppleva att de blir stämplade och då inte enbart inom vården, på grund av sin sjukdom, 

för att vara homo- eller bisexuella. Då det framkom tidigare i denna studie att 

sjukdomen tidigt förknippades med homo- och bisexuella personer och inte 

heterosexuella skulle detta kunna vara en av orsakerna till att HIV patienter fortfarande 

kan stämplas som homo- och bisexuella. Enligt ovanstående studier visar detta att trots 

den forskning och kunskap om sjukdomen som finns idag samt dess smittvägar lever 

vissa delar av denna tro fortfarande kvar.  

Enligt ICN:s kod för sjuksköterskor (2014) ska vård ges med respekt oavsett exempelvis 

klass, kön och sexuell läggning. Med detta som grund ska sjuksköterskan sträva efter att 

bemöta alla människor med respekt och utifrån alla människors lika värde. I enlighet 

med Strömberg (2011, 197) är stigmatisering i sjukvården något som fortfarande 

förkommer och att sexualitet samt olika klasser i samhället ligger till grund för hur 

patienter blir bemött.  
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Metoddiskussion 
 

Denna litteraturstudie hade i syfte att uppmärksamma patientens upplevelse av 

bemötandet från sjukvårdspersonal och därför valdes kvalitativa artiklar ut till 

resultatet. Denna metod ansågs vara lämplig för studiens syfte då kvalitativ metod 

används vid forskning kring människors upplevda erfarenheter inom ett specifikt 

område (Olsson och Sörensen 2011, 100). Enligt Wallengren och Henricsson (2012, 

488–489) höjs trovärdigheten på arbetet om vald metod kan svara på studiens syfte 

samt om distinkt forskningsanknytning och problemformulering finns.  

De databaser som användes i litteratursökningen var Cinahl, PubMed och PsycINFO. 

Enligt Henricson (2012, 473) bör flera databaser användas vid sökning av artiklar för att 

höja trovärdigheten samt öka chansen att hitta väsentliga artiklar. Trots att ett flertal 

databaser användes var det svårt att hitta ett tillfredsställande antal artiklar vilka 

svarade på studiens syfte. I samråd med bibliotekarie samt att enligt Rienecker och Stray 

Jørgensen (2014, 140) kan fall där otillräcklig mängd artiklar hittats bero på felaktiga 

sökord, sökning i fel databaser eller att för många avgränsningar använts i samma 

sökning. I sökningarna begränsades till en början artiklarnas utgivningsår till en period 

om tio år i syfte att endast ta med nyligt utgiven forskning. Detta resulterade i ett 

begränsat urval vilket medförde att sökningen fick utökas till sexton år vilket kan ses 

som en nackdel för studiens relevans då dessa artiklars resultat inte nödvändigtvis 

stämmer överens med dagens nuläge. Däremot har ingen större skillnad upptäckts i 

resultaten vid jämförelse mellan artiklarna.  

Denna litteraturstudies resultat innefattade artiklar från stora delar av världen då det 

fanns för få studier inom ämnet för att kunna begränsa urvalet till ett specifikt 

geografiskt område. Det hade varit intressant att även få ta del av artiklar från ett 

svenskt och skandinaviskt perspektiv för att öka överförbarheten då kulturella skillnader 

råder i världen. De utvalda studierna har ett internationellt perspektiv vilket skulle 

kunna ses som en nackdel då bland annat kultur, utbildning tillgång till vård kan skilja 

sig mellan olika kulturer och länder. Denna slutsats skulle kunna kopplas till Sida, 
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styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, (2015) vilka uppger att HIV och AIDS 

har olika utbredning i olika regioner och länder men med störst utbredning i Afrika. De 

menar att detta delvis grundar sig i okunskap om HIV, sämre undervisning och att 

kostnaderna för vård och behandling är högre än ländernas budget vilket försvårar 

tillgången till vård för patienter med HIV. Detta skiljer sig från Sverige där tillgång och 

rätten till vård samt information om sjukdomstillstånd styrs genom svensk lagstiftning 

(Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1992:567 och Patient lagen SFS 2014:892). Således visar 

detta att förutsättningarna skulle kunna se olika ut mellan hög- och låginkomstländer 

gällande kunskap, möjlighet till vård samt likvärdig behandling. På så sätt kan detta leda 

till att resultatet för denna litteraturstudie får en begränsad överförbarhet.  

Till studien har endast vetenskapliga, original artiklar använts som genomgått Peer- 

Review vilket enligt Wallengren och Henricsson (2012, 488–489) höjer trovärdigheten 

för studien. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 110) höjs även trovärdigheten 

för studien genom att använda sig av ett granskningsprotokoll. Svårigheten med detta 

kom att vara granskarnas bristande erfarenhet gällande granskning av artiklar. Frågor 

kring tillvägagångssätt och om tolkning gjorts på rätt sätt har uppkommit, men under 

processen har kunskapen huruvida en granskningsprocess bör genomföras blivit allt 

tydligare och granskningarna har genomförts efter bästa förmåga. Enbart en artikel med 

låg kvalité togs med i studien då den ansågs svara på studiens syfte. Nackdelen med 

detta kan vara att den kan sänka kvalitén på studien. Dock önskades att fler artiklar med 

hög kvalité hade hittats för att ytterligare höja kvalitén på studien.  

 

Forskningsetiksdiskussion 
 

Förförståelsen inför denna studie har beaktats vilket enligt Wallengren och Henricsson 

(2012, 489) är bra. Att arbeta med sin förförståelse och öka medvetenheten om egna 

föreställningar är att rekommendera för att öka trovärdigheten. I de olika studierna var 

det däremot svårt att finna om författarna till studierna själva hanterat sin egen 

förförståelse vilket är en granskningspunkt i SBU:s granskningsmall. 
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Faktorer vilka kan påverka studiernas resultat är att i vissa studier har deltagarna fått 

betalt för att delta. Det kan ha påverkat dem till att enbart vara med i studien på grund 

av betalningen och då kan resultatet bli missvisande. De studier vilka använts till 

resultatet har alla blivit etiskt granskade samt att de flesta har ett etiskt resonemang.  

Risken för misstolkning vid analys minskade då båda parterna läste igenom artiklarna 

för att sedan diskutera och bearbetade analysen tillsammans. Vilka kategorier och 

subkategorier som skulle fastställas samt granskning av artiklar bearbetades fram 

tillsammans. Under arbetets gång då resultatet uppfattats olika har det diskuterats 

sinsemellan och gemensamt beslutats hur texten ska tolkas samt hur det ska utformas.  

 

Konklusion 
 

HIV har sedan upptäckten varit en stigmatiserad sjukdom. HIV har nu funnits under en 

längre tid och då ny forskning har genomförts bör den rimligtvis genererat mer kunskap 

och i sin tur reducerat stigmatisering. Det framkom i resultat i denna litteraturstudie 

som pekar på att en bidragande faktor till stigmatiseringen kan vara bristande 

kunskaper om HIV hos sjukvårdspersonal. Studiens resultat visar att personer med HIV 

upplever att de inte alltid fått den vård de behöver.  

Studierna vilka svarade på litteraturstudiens syfte var gjorda i flera olika länder och har 

därför ett internationellt perspektiv. Då många olika länder ingår i denna litteraturstudie 

skiljer sig kulturer, utbildningssystem och kunskapsnivåer från varandra och kan 

därmed föranleda att upplevelserna skiljer sig åt. Vi kunde trots omfattande sökning i 

litteraturdatabaserna däremot inte finna nog med forskning i Sverige och Skandinavien 

för att få en bild över det rådande läget där. Av den anledningen kan det vara svårt att 

skapa en förståelse för de upplevelser av stigmatisering som patienter med HIV upplever 

från vårdpersonal i Sverige och Skandinavien och därför få en begränsad överförbarhet 

till en skandinavisk kontext.  

Det vore därför av intresse med mer forskning i Sverige och Skandinavien för att få en 

bild av vilka upplevelser de patienterna har av bemötande och stigmatisering.  
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Litteraturstudiens resultat visar att då personer med HIV upplever bristande kunskaper 

och rädsla för HIV hos vårdpersonalen så upplever de ett ökat lidande. Enligt resultatet i 

denna litteraturstudie är detta ett motiv till mer forskning då det skulle kunna generera 

mer kunskap och på så sätt även förbättra sjuksköterskans bemötande och därmed 

minska lidandet för patienterna. 
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Tabell 1. Databassökning 

 

Databas Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstra

kt 

Antal 

lästa 

Antal 

kvalitets-

granskade 

Antal 

valda 

Cinahl 2016-04-

04 

HIV stigma discrimination AND 

qualitative 

English 

2000–2016 

Peer-reviewed   

Age 18+ 

63 15 

 

6 1 1 

Pubmed 2016-04-

01 

(((HIV AND stigma)) AND health care) 

AND experience 

English 

2000–2016 

Age 19+ 

172 30 7 4 3 

Pubmed 2016-04-

05 

HIV stigma prejudice 

Qualitative 

English 

2000–2016 

Age 19+ 

103 27 

 

6 5 4 

PsycINFO 2016-04-

04 

HIV stigma AND experience patients English 

2000-2016 

Qualitative 

study 

Peer- reviewed 

Age 18+ 

61 21 5 1 1 

Pubmed 2016-04-

05 

((HIV) AND acceptability) AND stigma English 

 

117 18 4 1 1 
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Tabell 2. Artikelöversikt 

Författare, 

tidskrift, land 

och år 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité 

Bogart, LM., 

Cetty, S., 

Giddy, J., 

Sypek, A., 

Sticklor, L., 

Walensky, 

RP., Losina, 

E., Katz, JN. & 

Bassett, IV. 

  

AIDS Care 

Psychological 

and Socio-

medical 

Aspects of 

AIDS/HIV 

 

South Africa, 

2012 

Barriers to 

care among 

people living 

with HIV 

in South 

Africa: 

Contrasts 

between 

patient and 

Health Care 

provider 

perspectives 

Inom 

sjukvården 

identifiera 

hinder hos 

personer 

med HIV 

som 

ännu inte 

påbörjat sin 

behandling, 

ART 

(antiretrovir

al 

behandling). 

Patientfokusgrupper: 8 

fokusgrupper med 41 patienter. 

19 män och 22 kvinnor. Över 18 

år. 

Patientintervjuer: 10 patienter, 5 

män och 5 kvinnor. 

Genomsnittlig ålder 38 år.   

Sjukvårdspersonals intervjuer: 

11 hälso- och sjukvårdspersonal, 

2 män och 9 kvinnor. Ytterligare 

inkluderades 2 läkare och 3 

sjuksköterskor samt 6 

socialtjänstarbetare. 

Sjukvårdspersonalen var 

lämpligt utvalda för studien. 

 

Inklusionskriterier för 

fokusgrupper och 

patientintervjuer: Patienter med 

HIV, ännu inte tagit ART 

(antiretroviral behandling), språk 

engelska eller Zulu, 18 år och 

uppåt, personer vilka söker 

kliniken för att antingen få CD4-

celler resultat eller bedömning 

av antiretroviral behandling 

(vilken görs innan behandling 

påbörjas). 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer 

från patienter med HIV och 

sjukvårdare samt fokusgrupper 

för patienter med HIV 

användes för denna studie.  

Patienters fokusgrupper och 

intervjuer spelades in på Zulu 

och sjukvårdspersonals på 

engelska. Patientfokusgruppen: 

60–90 minuter.  

Patientintervjuer och 

sjukvårdspersonals intervjuer: 

60 minuter med 

semistrukturerade intervjuer. 

Alla fokusgrupper och 

intervjuer spelades in, 

transkriberades ordagrant och 

översattes vid behov. 

Data analyserades med hjälp 

av Atlas (kvalitativ dataanalys 

program) tematisk analys och 

metod. 

Två forskare läste alla 

transskript och därigenom 

kodade texterna samt fick fram 

teman.    

Både 

vårdgivare 

och patienter 

instämde i att 

stigmatiserin

g är något av 

det första 

problemet 

nydiagnostise

rade personer 

med hiv får 

möta. 

 

Personalen 

tyckte att 

patienterna 

skulle ta 

ansvar över 

sin vård. 

Patienter 

upplevde att 

problem 

relaterade till 

stigma låg 

utanför deras 

kontroll. 

67% 

14/21 

 

Medelhög 
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Författare, 

tidskrift, land 

och år 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité 

Dako-Gyeke, 

P., Dako-

Gyeke, P. & 

Asampong, E. 

  

Social Work in 

Health Care 

  

Ghana 

2014 

Experiences of 

stigmatization 

and 

discrimination in 

accessing health 

services: Voices 

of persons living 

with HIV in 

Ghana 

Undersöka 

upplevelserna hos 

personer med hiv 

angående 

stigmatisering 

och 

diskriminering 

inom hälso- och 

sjukvården. 

Patienter med HIV och 

AIDS, 18 år och 

uppåt, från flera olika 

regioner. Totalt valdes 

sammanlagt 37 

kvinnor och 5 män 

från Ghana 

ändamålsenligt ut för 

att delta i studien. 

Deltagarna var mellan 

22–71 år, 

genomsnittlig ålder 

30–50 år.  

En kvalitativ metod 

användes till studien. 

Data samlades genom 

FDG:s 

(diskussionernas 

fokusgrupp) och IDI:s 

(djupintervjuernas) då 

det passade för 

deltagarna. 

FGD användes för att 

skapa en kollektiv bild 

och IDI till individuell 

information. 

Intervjuer med öppna 

frågor spelades in på 

band och IDI varade 

cirka 40 min och FGD 

2 timmar 

Vid analys spelades 

bandet flera gånger för 

att kunna föra över 

data ordagrant. Data 

kodades och 

analyserades. Teman 

och kategorier 

användes för att nå 

målet med studien. 

PLWH 

(människor som 

lever med HIV) 

upplevde inte 

stigma eller 

diskriminering 

från Korle Bu 

sjukhuset men 

det skilde sig 

från andra 

offentliga 

sjukhus där det 

inte fått samma 

utbildning om 

hiv. De upplevde 

att diskriminering 

och 

stigmatisering 

förkom i andra 

offentliga 

sjukhus. 

67% 

14/21 

Medelhög 
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Författare, 

tidskrift, land 

och år 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité 

Gagnon, M. 

  

Journal of the 

Association of 

Nurses in AIDS 

Care 26 

  

Canada 

2015 

Re-thinking 

HIV-related 

stigma in 

health care 

settings: A 

qualitative 

study 

Ta reda på och 

beskriva PLWH 

(människor som 

lever med HIV) 

syn på 

stigmatisering och 

diskriminering 

inom sjukvården 

samt 

utforska samspelet 

och stigmatisering 

mellan patienter 

och vårdare 

Intervjuer med 15 

män och 6 kvinnor. 

Deltagarna var födda 

mellan 1960–1969. 

Inklusion: 18 år och 

äldre, tala engelska 

eller franska, 

personer vilka lever 

med HIV samt har 

haft minst en 

stigmatiserad 

upplevelse från 

sjukvården. Det 

fanns inga speciella 

exklusionskriterier. 

Studien genomfördes 

i fem olika regioner. I 

Québec province 

mellan April-Augusti 

2013. Deltagare 

rekryterades från 

lokala organisationer 

genom affischer och 

elektroniskt.  

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjuer användes för 

att samla in data. 21 

personer som lever 

med HIV ombads att 

berätta om möten de 

haft med sjukvårdare.  

Varje intervju spelades 

in, transkriberades och 

granskades av 

forskaren. Tematisk 

analys användes för att 

analysera data. 

Dataanalysen följde de 

grundläggande 

riktlinjerna för tematisk 

analys 

 

Under analysfasen togs 

kontentan fram ur 

varje intervju, 

sammanfattades och 

kodades. Från koderna 

bildades sedan teman. 

Resultat föreslår 

att hiv relaterat 

stigma 

uppkommer 

automatiskt som 

ett försvar vid 

risktillfällen att 

bli smittad.  De 

menar även att 

hiv stigma inom 

sjukvården är 

återkommande i 

vår natur. 

76% 

16/21 

  

Medelhög 
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Författare, 

tidskrift, land och 

år 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité 

Karamouzian, M., 

Akbari, M., 

Haghdoost, A-A., 

Setayesh, H. & 

Zolala, F. 

  

Journal of the 

Association of 

nurses in AIDS 

care 

  

Iran 

2015 

“I am dead to 

them”: HIV-

related stigma 

experience by 

people living 

HIV in 

Kerman, Iran 

Undersöka 

omfattning

en av HIV-

relaterat 

stigma 

bland PLWH 

(människor 

som lever 

med HIV) 

och ta del 

av deras 

upplevelser 

i Iran 

Urvalet av patienter 

gjordes från den 

triangulära HIV 

kärnans klinik i 

Kerman där personer 

med HIV fick anmäla 

intresse. Läkare på 

kliniken samtalade 

med patienterna med 

HIV som funderade 

på att delta.  

Målet för antalet 

rekryterade 

baserades på 

tematisk mättnad.  

Mättnad inträffade 

efter 25 intervjuer. 19 

män och 6 kvinnor 

deltog i åldrarna 18–

60 år. Alla deltagare 

fick mat som 

betalning. Alla 

deltagare levde med 

HIV och många av 

dem hade en historia 

med droger.  

Kvalitativ studie genomfördes 

där huvudförfattaren 

genomförde djupintervjuer i 

ett privat rum i triangulära 

kliniken Persien.  

Semistrukturerade intervjuer 

användes där patienter med 

HIV skulle berätta om sina 

erfarenheter och upplevelser. 

Varje intervju varade 45–60 

min och vissa upp till 90 min. 

Alla intervjuer spelades in och 

transkriberades ordagrant 

samma dag.  

Huvudförfattaren användes 

transkripten för att 

sammanställa data. 

Transkripten lästes igenom 

flera gånger och kodades 

manuellt och sorterades 

sedan in i grupper för att 

hitta teman. En tematisk 

analys identifierades teman 

och SUB teman som 

framkommit. 

Medförfattarna kontrollerade 

tolkningen och 

trovärdigheten. 

De fann två 

teman 

– Intern stigma: 

1. Skam, 

isolering.  

2. Olycklig 

3. Oro för 

avslöjande av 

HIV-status. 

– Extern Stigma: 

1. Nekad vård 

och service 

2.ej optimal vård 

3.onödiga 

försiktighetsåtgä

rder och fysiskt 

avstånd 

4. Nedvärdering 

och 

skuldbeläggning 

90% 

19/21 

 

Hög 
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Författare, 

tidskrift, 

land och år 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité 

Rahmati-

Najarkolaei, 

F., Niknami, 

S., 

Aminshokra

vi, F., 

Bazargan, 

M., Ahmadi, 

F., 

Hadjizadeh, 

E. & 

Tavafian, 

SS. 

  

Journal of 

the 

International 

AIDS 

Society 

  

Iran 

2010 

Experiences 

of stigma in 

healthcare 

settings 

among 

adults living 

with HIV in 

the Islamic 

Republic of 

Iran 

Undersöka 

patienter 

med HIV:s 

erfarenheter 

och 

upplevelser 

av 

bemötande 

och attityder 

från 

vårdpersona

l samt deras 

uppfattning 

om kvalitén 

på vården i 

Iran. 

Deltagare 

rekryterades från 

HIV-kliniker vilka 

var knutna till 

universitetssjukhus 

samt HIV-

infektionsavdelning i 

Imam Kohan 

sjukhus.   

76 deltagare 

rekryterades från de 

som väntade på 

behandling. Av 

dessa exkluderades 

6 stycken vilka inte 

visade intresse eller 

kunde fortsätta på 

grund av kliniska 

skäl. Totalt 

inkluderades 69 

deltagare. 

Deltagarna var 

mellan 21 år-47 år, 

genomsnittlig ålder 

28 år. 

Intervjuerna 

genomfördes mellan 

Mars 2008 och 

januari 2009. 

Kvalitativ studie genomfördes en 

mot en intervjuer. Datamättnad 

uppstod redan efter 60 intervjuer 

men det tillkom 10 intervjuer för 

säkerhetensskull. 

Huvudförfattaren genomförde alla 

en mot en intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer och 

djupgående intervjuer 

genomfördes i privata rum där alla 

intervjuer spelades in och 

transkriberades ord för ord. 

Intervjuerna bestod av öppna 

frågor och varje intervju varade 

mellan 20–90 minuter. 

Transkripten kodades manuellt 

och grupperades in i olika 

kategorier för att hitta ett 

gemensamt tema. Datainsamling 

och analys genomfördes 

samtidigt. Analysen genomfördes 

med hjälp av transskript i farsi 

(det gemensamma språket av det 

iranska folket) Uppgifterna 

bearbetades med hjälp av 

innehållsanalys för att identifiera 

återkommande teman. 

Transkriptet lästes flera gånger, 

kodades och tema kunde urskiljas.  

De flesta av 

deltagarna i 

studien uppgav att 

de upplevt 

stigmatisering och 

diskriminering av 

vårdpersonal. 

Upplevelserna 

rörde flera olika 

områden såsom 

överdrivna 

säkerhetsåtgärder, 

nekande av vård, 

sämre vård och 

förnedrande 

attityder. 

67% 

14/21 

 

Medelhög 
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Författar

e, 

tidskrift, 

land och 

år 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité 

Rintamak

i, L., 

Scott, A., 

Kosenko, 

K. & 

Jensen, 

R. 

  

AIDS 

PATIENT 

CARE 

and STDs 

  

USA 

2007 

Male 

patient 

perceptio

ns of HIV 

stigma in 

health 

care 

contexts. 

Ta del av 

HIV-

patienters 

erfarenhet

er av HIV-

stigma i 

hälso- och 

sjukvården

. 

50 amerikanska 

militärveteraner som 

drabbats av hiv 

rekryterades från ett 

sjukhus i Mid western 

United States. Åldrar 

24–70, genomsnittlig 

ålder 50 år. Bara män 

inkluderades då inga 

kvinnor vårdades där 

undersökningen 

utfördes. Urvalet 

gjordes från tre HIV-

kliniker. 

informationsblad lades 

ut på gemensamma 

utrymmen på hiv-

kliniker och personal 

informerade om 

studien. De som visade 

intresse gjorde en 

anmälan för att delta i 

studien. Totalt 50 

stycken deltagare. 

Deltagarna fick 25 

dollar för att delta i 

studien. 

Detta var en del av en större studie där 

patienterna intervjuades kring deras 

upplevelse av stigma och diskriminering 

av sjukvårdspersonal. 

De som ville delta blev placerade i 

fokusgrupper och individuella intervjuer. 

Steg ett innefattade semi-strukturerade 

intervjuer för fokusgrupper och steg två 

individuella intervjuer. 

Totalt ställdes 18 frågor, till 

fokusgruppen samt uppföljningsfrågor 

inkluderades vid behov. Fokusgrupperna 

varade 120 minuter och intervjuerna 

som var individuella varade mellan 45–

230 minuter. 

Både fokusgrupperna och de individuella 

intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant. Båda 

gruppernas transskript analyserades 

med hjälp av jämförande tekniker och 

latent innebörd. 

Steg ett i analysen hittades teman. Steg 

två i analysen genomfördes efter att de 

individuella intervjuerna transkriberats. 

Hela forskningsgruppen kodade 

grupperna och jämförde resultaten för 

att sedan kategorisera dem. 

Deltagare 

berättade om 

flera tillfällen där 

de blivit 

stigmatiserade 

och 

diskriminerade 

av vårdpersonal 

genom bland 

annat ickeverbalt 

bemötande 

såsom genom 

ögonkontakt, 

uppenbar 

diskriminering 

och fysisk 

misshandel. 

Ytterligare 

stigmatisering 

var ignorans av 

patienters behov, 

otillräcklig 

sjukvård, vägran 

och förnekande 

av vård samt 

våldsamt 

beteende. 

67% 

14/21 
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Författare, 

tidskrift, land 

och år 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité 

Stutterheim, S., 

Sicking, L., 

Brands, R., 

Baas, I., 

Roberts, H., 

Brakel, WH., 

Lechner, L., 

Kok, K. & Bos, 

AE. 

  

AIDS PATIENT 

CARE and STDs 

  

Nederländerna 

2014 

Patient and 

provider 

perspectives 

on HIV and 

HIV-related 

stigma in 

Dutch health 

care settings 

Att undersöka 

PLWH:s 

(människor 

som lever 

med HIV) 

erfarenheter 

av 

vårdpersonal 

samt 

vårdgivares 

upplevelser i 

mötet med 

hiv- patienter, 

i syfte att 

skapa en 

heltäckande 

förståelse om 

hur PLWH och 

vårdgivare 

upplever 

samspelet.  

Urval patienter:  

262 PLWH 

(människor som 

lever med HIV) 

rekryterades från en 

online-panel i 

Holland. De flesta 

PLWH deltagare var 

män från 

Nederländerna, 238 

stycken. Ålder 

mellan 23–74 år, 

medelålder 47,3 år.  

 

Urval vårdpersonal: 

Snöbollsurval; ett 

icke slumpmässigt 

urval, användes vid 

val av vårdpersonal. 

Inkluderade: 

holländska 

sjukvårdare. 

Exkluderade: Hiv-

specialister. 

 

 

Sekventiell mixad 

metodstudie 

med 

kvalitativa semi- 

strukturerade, en mot en 

intervjuer vilka inspelades in. 

Både PLWH och 

sjukvårdspersonal 

intervjuades studien för att få 

fram respektive erfarenheter 

och upplevelser. 

Varje transskript lästes noga 

igenom, delades in i teman 

och kategoriserades. 

Kategorier och 

underkategorier utvecklades. 

Kodningsprocessen 

diskuterades mellan 

forskarna, efter det visades 

det preliminära resultatet för 

PLWH (människor som lever 

med HIV) och vårdgivare. 

Datainsamling och analys 

arbetades fram parallellt. 

Resultatet 

delades in i två 

teman, 

patienternas 

perspektiv och 

sjukvårdarnas 

perspektiv. 

Studien visade 

att PLWH hade 

både positiva och 

negativa 

upplevelser i 

bemötandet av 

vårdpersonal. 

Stigmatisering 

förekom. 

Sjukvårdsperson-

alen upplevde 

däremot att 

stigmatisering 

inte längre var 

ett lika stort 

problem och att 

hiv blivit mer 

normaliserat. 

76% 
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Författare, tidskrift, 

land och år 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité 

Thi, MDA., Brickley, 

DB., Vinh, DTN., 

Colby, DJ., Sohn, 

AH., Trung, NQ., 

Giang, LT. & Mandel, 

JS. 

  

Springer 

Science+Business 

media, LLC 

  

Ho Chi Minh City 

Vietnam 

2008 

A qualitative 

study of stigma 

and 

discrimination 

against people 

living with HIV 

in Ho Chi Minh 

City, Vietnam 

Få insikt och 

förstå hur 

personer med 

hiv i Vietnam 

upplever 

stigma och 

diskriminering   

Deltagare 

rekryterades från 

en anonym 

hemsida för 

personer med 

HIV, ATS.  

 

Inklusion: hiv 

smittade. 

Deltagarna 

delades in i sju 

grupper utifrån 

kön, ålder, 

riskgrupp och 

därigenom 

mindre grupper. 

Deltagarna var 

mellan 18–25 år. 

Kvalitativ forskningsmetod 

med djupgående, 

semistrukturerade 

intervjuer användes för 

denna studie.  

Deltagarna delades in i 7 

grupper. Totalt skapades 7 

fokusgrupper med 7–8 

deltagare i varje. Alla 

fokusgruppers intervjuer 

genomfördes i privata rum. 

En sekreterarare fanns med 

i varje grupp. Efter varje 

fokusgruppsdiskussion 

intervjuades 1–2 deltagare 

enskilt. Totalt intervjuades 

12 individer enskilt. Allt 

genomfördes på 

Vietnamesiska. 

Alla intervjuer och 

diskussioner spelades in och 

överfördes för att sedan 

kodas och analyseras. 

I Analysen hittades teman 

och kategorier. 

Datainsamlingen från 

intervjuer och 

diskussionsgrupper 

dubbelkontrollerades för att 

hitta skillnader och 

motsägningar.   

PLWH upplevde 

diskriminering och 

stigmatisering 

från 

sjukvårdspersonal 

genom 

bemötande, 

verbalt och icke 

verbalt. 

De fann även att 

bristen på 

kunskap om 

sjukdomen låg till 

grund för stigma. 

De fann att 

deltagare 

upplevde bättre 

vård från hiv 

specialister och att 

de blev 

behandlade med 

mer respekt av 

dem. 

52% 
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Låg 



Bilaga 2 

 
 

  

  

  

Författare 

tidskrift, 
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Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité 

Yakob, B. & 

Ncama, BP. 

  

BMC Public 

Health 

  

Ethiopia 

2016 

A socio-

ecological 

perspective 

of access to 

and 

acceptability 

of HIV/AIDS 

treatment 

and care 

services: a 

qualitative 

case study 

research 

Undersöka 

hur socio-

ekologiska 

faktorer 

påverkar 

hiv 

drabbade 

personers 

mottagand

e och 

möjlighet 

till vård 

Deltagare rekryterades av 

vårdgivare samt PLWH 

(människor som lever med HIV) 

samt föreningar. 

Kriterier: Deltagare från tre 

städer och från tre landsbygder.  

Deltagare: PLWH upplevelser 

och erfarenheter, personer vilka 

får HACTS (HIV/AIDS behandling 

och vård), de som slutat sin 

behandling, vårdgivare, 

administratörer för hälsa, 

medborgare, volontärer i 

samhället samt samordnare av 

föreningar för PLWH.  

Sammanlagt 111 deltagare vilka 

delades in i 11 grupper. 6 

grupper med personer som   

använde ART (antiretroviral 

terapi) och 5 grupper med 

allmänna gruppmedlemmar. 

Totalt deltog 51 män och 60 

kvinnor.   

Deltagarna var mellan 30–49 år, 

genomsnittlig skilde sig åt 

mellan grupperna.  

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer 

användes för studien.  

Studien ägde rum i 6 distrikt 

och omfattade 

fokusgruppsdiskussioner samt 

Individuella djupintervjuer. 

Intervjuerna spelades in. 

Fokusgrupperna genomfördes 

med 68 deltagare i totalt 11 

grupper. Huvudinformatörens 

intervjuer genomfördes med 28 

personer och djupintervjuerna 

med totalt 15 personer. 

Data samlades in av PI 

(forskarassistent). Kvalitativ 

innehållsanalys användes. I 

analysen transkriberades all 

data ordagrant för att sedan 

översättas till engelska av PI. 

Utskrifterna lästes i genom 

flera gånger för att kunna 

jämföras med inspelningar. 

Data kodades och sattes 

samman, jämfördes och kunde 

bilda kategorier. 

Resultaten 

visar att 

HATCS 

(HIV/AIDS 

behandling 

och vård) 

påverkas av 

flera 

faktorer 

såsom 

kunder, 

politik, 

samhälle 

och 

institutioner. 

76% 
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Författare 

tidskrift, land 

och år 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité 

Zukoski, AP. 

& Thorburn, 

S. 

  

AIDS 

PATIENT 

CARE and 

STDs 

  

USA, Oregon 

2009 

Experiences of 

stigma and 

discrimination 

among adults 

living with HIV in 

a low HIV-

prevalence 

context: 

A Qualitative 

analysis 

Syftet var att 

beskriva hur hiv 

smittade 

personer, inom 

ett visst område 

där hiv är mycket 

ovanligt, upplever 

och responderar 

på diskriminering 

och stigmatisering 

i deras dagliga liv 

och inom 

sjukvården. 

16 deltagare från 

områden på 

landsbygden där 

förekomsten av 

sjukdomen var låg. 

Inklusionskriterier: 18 

år och uppåt, hiv 

positiv. 

  

Fyra av deltagarna 

rekryterades av läkare, 

tio stycken genom 

informationsblad av 

läkare. De sista två 

deltagarna rekryterades 

genom 

informationsblad från 

en lokal läkare. Tre 

deltagare var mellan 

18–34 år, sex var 

mellan 35-49 år, och 

sju var 50 år eller 

äldre.  

 

 

Djupintervjuer 

genomfördes individuellt, 

en mot en med alla 

sexton deltagare. Alla 

intervjuer spelades in. 

Intervjuerna hölls i 

privata rum på offentliga 

platser exempelvis 

bibliotek. Intervjuerna 

tog 60 minuter var och 

innefattade öppna 

frågor. Deltagare fick 

pengar som betalning. 

I analysen 

Transkriberades 

inspelningarna. Data 

analyserades med hjälp 

av analytisk teknik. 

Forskarna läste igenom 

transkripten var för sig 

för sig och kodade dem. 

Teman och ämnen 

hittades och sedan 

träffades forskarna för 

att jämföra teman och 

koder. Till sist 

sammanfattades 

resultaten och teman 

fastställdes. Citat valdes 

ut för varje tema. 

Deltagarna 

upplevde 

stigma och 

diskriminering 

från bland 

annat 

vårdpersonal. 

Resultaten 

visar även 

behov av att 

anpassa 

åtgärder mot 

stigma och 

diskriminering. 

76% 
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