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ABSTRAKT  

Bakgrund: HIV är ett stort globalt problem då det inte finns botande behandling 

eller vaccin mot sjukdomen. Tidigare var HIV känt som sjukdom relaterat till 

homosexualitet, men alla kan insjukna i HIV, vid oskyddade samlag, eller vid 

smittöverföring från mor till barn under graviditet, förlossning eller amning. 1982 

upptäcktes det första HIV-fallet hos en homosexuell man i Sverige, och under 2013 

beräknades 6400 människor vara HIV-positiva. Homosexualitet är tabu i de flesta 

länder och homosexuella män som är HIV-positiva känner sig ofta diskriminerade 

och stigmatiserade i vården och även från resten av samhället.   

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur män som identifierar sig 

som homosexuella och är HIV-positiva upplever att de blir bemötta i vården.  

Metod: Till denna litteraturstudie har nio empiriska studier med kvalitativ 

forskningsmetod använts och analyserats med en beskrivande analys av innehåll 

inspirerad av Friberg. Artikelsökningen utfördes i databaserna Cinahl, PubMED och 

PsycINFO. 

Resultat: Resultatet fann tre kategorier av upplevelser: Vi fann att männen 

upplevde sig stigmatiserade och diskriminerade både i vården och av sin omgivning 

eller objektifierade, men även att de blev bemötta med förståelse. Den senare 

upplevelsen noterades oftast inom den specialiserade vården. Inom vården, bland 

personalen, noterades bland annat brist på empati, respekt och förståelse. Andra 

negativa upplevelser av bemötande var avvisande, undvikande och dömande. Flera 

män beskrev personalens bristande kunskap om HIV, vilket skapade otrygghet. 

Konklusion: Denna litteraturstudies resultat visar att det finns brister i bemötande 

av män som är HIV-positiva och har en homosexuell läggning. Män med homosexuell 

läggning och HIV-diagnos önskar att bli bemötta med respekt och som människa, och 

det är endast möjligt när personalen har tillräcklig kunskap om HIV. Det är viktigt att 

personalen har ett icke-dömande synsätt på homosexualitet och HIV. Utifrån 

resultatet framkommer att det behövs fler studier inom detta område med fokus på 

hur sjuksköterskor ska kunna hjälpa och stötta patienten med bland annat att berätta 

om sin sjukdom för närstående. 

Nyckelord: HIV, Homosexualitet, Män, Litteraturstudie, Bemötande 

  



  
 

 

 

ABSTRACT 

Background HIV-infection is a major global problem since there is no curative 

treatment or vaccine against the disease. Previously, HIV was previously known as a 

gay related disease. However, all can contract HIV through unprotected sexual 

intercourse or transmitted from mother to child during pregnancy, childbirth or 

breastfeeding. The first HIV-case of a gay man in Sweden was 1982, and during 2013 

it was estimated that 6 400 people was HIV-positive. Homosexuality is taboo in most 

countries and gay men who are HIV-positive often feel discriminated and stigmatized 

in health care and also from the rest of society. 

Aim The purpose of this study was to illuminate how men who identifies themselves 

as gay and who is HIV-positive experiences how they get treated in healthcare. 

Method For this study, nine empirical studies using qualitative research method 

used and analyzed with a descriptive analysis of the content, inspired by Friberg. 

Article search was performed in the databases Cinahl, PubMed and PsycINFO 

Results We found three categories with subcategories in our results. We found that 

men experienced themselves stigmatized, objectified from both healthcare and from 

their surroundings, but also that they got treated with understanding, often in 

specialized clinics. These experiences include lack of empathy, respect and 

understanding from healthcare personnel. Other negative experiences about how 

they got treated was rejection, avoidance and judgmental. Several men expressed the 

healthcare staffs lack of knowledge about HIV, which contributed a feeling of 

insecurity. 

Conclusion The result of this literature study shows that treatment of gay men with 

an HIV-diagnosis in the healthcare deficiencies. Gay man with HIV wants to be 

treated with respect and as a human being, and that would be possible when the 

healthcare personnel have enough knowledge about HIV. It is important that nurses 

have a different approach to homosexuality and HIV, and in the meeting not having 

judgmental behavior. Therefore, there is a need of more studies in this area about 

how nurses can help and support the patients to disclose their diagnosis to others. 

Keywords: HIV, Homosexuality, Male, Literature Study, Treatment 
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BAKGRUND 

 

Historia  

1981 skrevs det om de första AIDS-fallen bland homosexuella män i USA (Gisslén 

2011, 241). 1982 upptäcktes första HIV-smittan hos en homosexuell man i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Moritz Kapozi, en ungersk hudläkare, 

uppmärksammade en långsamtgående tumörsjukdom 1872. Symtomen var blåröda 

fläckar hos äldre män som oftast fanns på fötterna och nedre delen av benen. 

Sjukdomen fick namnet kaposis sarkom. I början på 1980-talet upptäcktes ett 

afrikanskt kaposis sarkom som var mycket allvarligare. Den drabbade inte bara 

huden utan även lymfkörtlar, inre organ och ledde till döden. Sjukdomen kallades 

GRID (Gay Related Immunodeficiency) av anledningen att de flesta personer som 

drabbats var homosexuella. Ett år senare upptäcktes även att många personer med 

intravenösa missbruksproblem eller kvinnor som hade haft samlag med män som bar 

på smittan också var infekterade. 1982 började sjukdomen kallas för AIDS ”Acquired 

Immunodeficiency syndrom”, eller “förvärvat immunbristsyndrom” på svenska 

(Moberg 2000, 7-12). Vid AIDS blir immunförsvaret nedsatt, vilket leder till en rad 

infektioner. AIDS är orsakad humant immunbrist virus, HIV (Brändén 2008, 129). 

 

Humant immunbrist virus  

HIV är en förkortning av humant immunbristvirus som angriper celler i kroppen 

(Iwarson 2011, 241). Viruset har sitt ursprung i apvirus och är en zoonos. Enligt 

Nationalencyklopedin (2014) definieras ordet zoonos som en sjukdom som kan 

överföras mellan människor och djur. Det finns två typer av HIV; HIV-1 och HIV-2. 

Skillnaden mellan dem är att HIV-2 är mindre smittsamt och patogent än hiv-1. HIV 

är ett retrovirus som kan omvandla virusarvsmassan RNA till DNA med hjälp av ett 

omvänt enzym. Viruset har också förmåga att binda sig till CD4-cellernas receptorer. 

Immunförsvaret infekterar och avdödar CD4-celler. Det finns andra CD4-celler som 

också blir infekterade av HIV, såsom monocyter, makrofager, langerhanska celler och 

mikroglia (Iwarson 2011, 241-242).

Smittvägar och symtom 

Viruset finns i smittade människors blod, sädesvätska, slidsekret, likvor, nervvävnad 

och eventuellt i saliv. Några veckor efter smittillfället kan tidiga symtom uppkomma, 
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såsom feber, halsont, aptitlöshet, muskelvärk och ledvärk men ibland förekommer 

även hudutslag. De vanligaste symtomen under senare stadie av infektion är trötthet, 

viktminskning, nattliga svettningar, förstoring av lymfkörtlar på halsen eller i axiller. 

Andra vanliga symtom på nedsatt immunförsvar är mjälleksem och svamp- och 

herpesinfektioner (Ericson och Ericson 2009, 263). 

Smittvägar vid infektionen är oftast oskyddade samlag, vaginalt, analt och oralt. 

Viruset kan också smitta om en person får i sig blod eller annan vävnad från en 

smittad person eller från mor till barn under graviditet, förlossning eller amning 

(Folkhälsomyndigheten, 2013).  

 

Behandling 

Det finns idag ingen botande behandling mot HIV-infektioner. Behandlingen är 

istället inriktad mot att identifiera sjukdomen tidigt, bromsa den, lindra symtom, 

förlänga patientens levnadstid och förbättra livskvalitén (Ericson och Ericson 2009, 

263). En kombination av olika läkemedel ur sex läkemedelsgrupper brukar användas 

vid behandling för att uppnå god effekt. De läkemedelsgrupperna är 

nukleosidanaloger, icke-nukleosider, proteashämmare, fusionshämmare, co-

receptorhämmare och integrashämmare. Några vanliga biverkningar som brukar 

uppkomma tidigt i behandlingen är kan vara diarré, illamående och yrsel. Senare 

vanliga biverkningar är viktnedgång, muskel- och nervpåverkan, höga blodfetter och 

diabetes (FASS, 2013). 

Det första HIV-läkemedlet Zidovudine infördes 1987 och har följts sedan av 23 andra 

läkemedel (Läkemedelsverket, 2011). 1996 kom en behandling för alla HIV-

infekterade som heter HAART (highly active antiretroviral therapy). Behandlingen 

gav kraftiga biverkningar som lipodystrofi, perifer neuropati och nefrolitiasis. I 

början av 2000-talet så var HAART bara rekommenderat för dem som hade börjat 

visa symtom på sjukdomen och hade låga CD4-värden på grund av den oväntade 

effekten av HAART (Jong et al., 2012). 

 

Smittspridning  

Under 2012 var det ca 35 miljoner människor som levde med HIV. Enligt WHO finns 

de flesta av dessa i länder i Afrika, söder om Sahara. Där lever ungefär 1 av 20 vuxna 
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med infektionen. Under 2013 i Sverige var det cirka 6 400 människor som hade en 

känd HIV-diagnos och som också var i kontakt med infektionssjukvården 

(Folkhälsomyndigheten). Under 2013 rapporterades 461 nya fall av HIV i Sverige och 

i 86 av fallen var smittvägen sex mellan män. Det syns en ökning av HIV-smitta vid 

sex mellan utlandsfödda män, men det har också ökat bland män som har sex med 

män och/eller blivit smittade utomlands (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

 

Homosexualitet och HIV 

Det har funnits en tid i Sverige och andra länder då HIV var känd som en 

”homosexuell sjukdom” eller ”gaypesten” (Röndahl et al., 2003). Att vara 

homosexuell ansågs vara onormalt och inte accepterat i många kulturer. 

Homosexualitet anses fortfarande vara ett avvikande beteende, vilket gör att de flesta 

homosexuella män råkar ut för sociala stigmata och diskriminering (Ngo et al., 

2009). I Sverige var det kriminellt att vara homosexuell fram till 1944, därefter 

betraktades det en psykisk sjukdom eller abnormitet, men under 1979 ströks 

homosexualitet ur Socialstyrelsens sjukdomsklassifikation (Nationalencyklopedin, 

2014). I en studie av Flowers et al. (2011) uttryckte många homosexuella män hur 

HIV förändrade deras identitet. Denna förändring kunde märkas genom att de inte 

längre hade samma syn på olika saker som tidigare. De jobbade hårt för att återfå 

självacceptans och anpassning till sin nya situation. Många homosexuella män som 

har HIV uttryckte att de inte har fått tillräckligt med stöd och uppmärksamhet från 

sjukvården (Stutterheim et al., 2014). Äldre män med HIV har sämre psykisk hälsa då 

hjärnan påverkas av HIV. De drabbas ofta av demens, depression och Alzheimers 

sjukdom (Peate, 2013). HIV relaterade stigmata, HIV-status, och ålder påverkar 

livskvaliteten negativt (Slater et al., 2013). Koelmeyer et al. (2014) fick i sin forskning 

fram att män som hade jobb, nyligen varit sexuellt aktiva och hade stort socialt stöd, 

skattade sin hälsa betydligt högre än män som saknade dessa sociala stödstrukturer. 

Stigmatisering 

Stigmata relaterade till HIV har varit ett stort problem för personer som är HIV-

positiva sedan början av epidemin (Dowshen et al., 2009). Stigmata kopplade till HIV 

kan leda till diskriminering, vilken i sin tur kan ge negativa hälsoeffekter såsom, 

depression, PTSD, ensamhet och försämring av sjukdomen (Zukoski och Thorburn, 
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2009). Det har visats att homosexuella män upplever psykologiskt och socialt 

påfrestande situationer som till exempel våld när de kommer till sammanhang där 

det inte finns andra homosexuella män (Newman, 2002). Enligt Dowshen et al. 

(2009) blir ofta personer med HIV-smitta stigmatiserad även inom hälso- och 

sjukvården vid HIV-tester, hälsovård och olika undersökningar. Stigmatisering och 

diskriminering har identifierats vara faktorer som hindrar patienter med HIV att 

söka sig till sjukvården. Enligt O'Byrne och Watts (2014) så har detta en negativ 

påverkan på relationer mellan patienter och vårdpersonal. Peate (2013) belyser att 

flera homosexuella män upplever nedsatt livskvalité på grund av det stigma som de 

upplever.  

 

Motiv för studie 

Fossum 2013 (35) menar att bemötande är en viktig del i vården och att hur patienter 

påverkas av bemötandet är av stor betydelse. Ett dåligt bemötande kan medföra 

allvarliga konsekvenser för patienter och personer i deras omgivning. I en studie 

Röndahl et al. (2003) belystes sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters avvisande 

attityder till patienter med HIV. Personalens rädsla att bli smittad ledde till en 

tendens att vilja avstå från att ge omvårdnad till dessa patienter. I en annan studie av 

O'Byrne och Watts (2014) beskrev en deltagare med homosexuell identitet hur han 

undviker att uppsöka hälso- och sjukvården på grund av vårdpersonalens bemötande 

som han upplever dömande och undvikande. Andra män i samma studie hade 

liknande upplevelser och hade sökt vård på annat håll. I ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2014) anger att sjuksköterskor ska bemöta patienter på ett 

professionellt sätt, vilket menas bland annat att visa respekt, medkänsla och vara 

lyhörd. Med tanke på att det finns studier som visar på brister i sjukvårdspersonals 

bemötande till män som är HIV-positiva och identifierar sig som homosexuella är det 

av vikt att belysa hur dessa män upplever bemötandet för att därigenom få en djupare 

förståelse. Samtidigt med en djupare förståelse är det viktigt med ökad kunskap om 

HIV och en förändrad syn på homosexualitet hos sjukvårdspersonal som innebär 

icke-dömande synsätt. Med en bättre förståelse av dessa mäns upplevelser av 

diskriminering och stigmatisering i såväl vården som i samhället kan bemötandet 

förbättras. En ökad medvetenhet bland vårdpersonalen skulle kunna förbättra vården 

och öka tryggheten i vårdkontakten för dessa män. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur män som identifierar sig som 

homosexuella och är HIV-positiva upplever att de blir bemötta i vården.  
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METOD 

Definitioner 

Homosexualitet 

En sexuell läggning innefattar olika begrepp som praktik, identitet och 

preferenser. Homosexualitet är en av de sexuella läggningarna och det innebär att en 

person blir kär eller attraherad av personer med samma kön (RFSL, 2014).  

 

Sökmetod  

I kvalitativa studier är nyckelorden fenomenet och populationen för vad som ska 

undersökas (Polit och Beck 2010, 174).  Populationen i denna litteraturstudie är män 

som identifierar sig som homosexuella och HIV-positiva, och fenomenet är 

upplevelser av bemötande. Vi använde dessa sökord: ”homosexual men”, ”gay men”, 

”homosexuality male”, ”experience”, ”affects”, ”stigma”, ”coping”, ”living with”, ”hiv”, 

”hiv-infected”, ”hiv-patients” och ”qualitative research”. Efter några sökningar 

märkte vi att det kom upp många artiklar om risker att få HIV och provtagning, 

därför användes den booleska söktermen ”NOT risk” i slutet av sökningarna. Då ett 

flertal kvantitativa artiklar framkom, och även i detta fall användes ”NOT 

quantitative” som begränsning.  

Vi använde oss av boolesk sökteknik och trunkering i våra sökningar, se söktabellen 

(se bilaga 1, tabell 1) för våra sökningar. Den databas vi främst använt är Cinahl, då 

den databasen främst är inriktad på omvårdnad och sjuksköterskor (Polit och Beck 

2010, 176). Ytterligare två sökningar gjordes i PubMed som dock mestadels gav 

dubbletter. PsycInfo-sökningen gav två artiklar som vi kunde använda oss av.  

De begränsningskriterier som användes var att artiklarna skulle vara peer-reviewed. 

Peer-reviewed betyder att artikeln är granskad av personer väl insatta inom ämnet 

(Olsson och Sörensen 2011, 73). Andra begränsningskriterier som vi förhållit oss till 

vid sökningarna är att artiklarna skulle vara på engelska och inte äldre än tio år. Vissa 

sökningar begränsade vi med kön och ålder. Efter ett antal sökningar med färre 

resultat ökades åldersbegränsningen på artiklarna upp till 20 år vilket gav ett större 

sökresultat.  

 

Urval 

Det valda problemet är i fokus när det ska göras slutgiltigt urval av primärstudier 
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(Backman 2008, 85). Utifrån vårt syfte som handlar om upplevelser så har vi 

granskat kvalitativa artiklar. Efter sökningen i databaserna gjorde vi urval utifrån att 

titel, abstrakt och genomläsning av artikeln skulle svara på syftet för att sedan 

kvalitetsgranska artiklarna. I urvalet kan även andra kriterier utesluta vissa studier 

(Backman 2008, 85). Eftersom vår litteraturstudie hade ett fokus på män som har 

fått diagnosen HIV och som identifierar sig som homosexuella exkluderades 

transpersoner som identifierar sig som män med homosexuell identitet. Vi har också 

fokuserat på att ha med artiklar från västvärlden för att det ska kunna vara 

någorlunda överförbart på svensk sjukvård. 

 

Alla artiklar genomgick fyra urval, där det första urvalet var att titeln skulle stämma 

överens med syftet. Andra urvalet var att abstraktet skulle stämma överens med vårt 

syfte. Tredje urvalet var att hela artikeln skulle svara mot vårt syfte. Det sista urvalet 

var att kvalitetsgranska de vetenskapliga artiklarna utifrån (Olsson och Sörensen 

2011, 285) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (se bilaga 1). De artiklar 

som inte hade medelhög eller hög kvalité exkluderades.  

 

Analys 

För att få en bättre förståelse vad artiklarna handlar om gjordes en översiktstabell (se 

tabell 2, bilaga 3). Vi har använt oss av en beskrivande analys av artiklarnas innehåll, 

inspirerat av (Friberg 2012, 127-129). Författarna till denna litteraturstudie läste 

genom artiklarnas resultat ett flertal gånger för att få en känsla av vad de handlade 

om. Enskilt skrev vi ner stödord av vad som var relevant till vårt syfte och jämförde 

sen artiklarna mellan varandra. Vi upptäckte att många artiklars resultat hade 

berättelser och känslor som tillsammans stämde in på en gemensam upplevelse. Det 

var svårt att skilja på vissa fenomen och flera gånger var vi tvungna att läsa om för att 

förstå artiklarna igen då det kunde vara svårt att skilja på om upplevelsen hade med 

bemötande att göra eller inte. Stödorden sorterades sedan efter likheter och 

skillnader för att slutligen abstraheras till sju subteman och tre teman.  

Forskningsetik 

Det finns många aspekter relaterat till etik inom forskning. Polit och Beck (2010, 132-

133) skriver att forskare har ett ansvar att försäkra sig om att forskningen är etiskt 

godkänd innan forskningen påbörjas, genom att få den godkänd av en etisk 

granskningsnämnd eller liknande. Författarna till denna litteraturstudie gjorde 
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flertalet urval för att välja artiklar, där det fjärde urvalet innehöll en etisk granskning 

av de utvalda artiklarna. I artiklar där det inte framkom om de var etiskt granskade 

kontrollerade vi på tidskriftens hemsida för att hitta information om vilka riktlinjer 

de hade för att publicera artiklar, där vi endast tog med artiklar från tidskrifter som 

var etiskt granskade innan publicering.  

 

RESULTAT 

 

Tabell 3. Översiktstabell över teman och subteman som framkommit i analysen 

Tema Subtema 

Att uppleva sig stigmatiserad - Att inte våga berätta om sin hiv-

status 

- Att känna sig annorlunda 

- Att uppleva utanförskap 

- Att uppleva 

utseendeförändringar 

Att uppleva sig objektifierad - Att uppleva brister i bemötande  

- Att inte bli bemött som människa 

Att bli bemött med förståelse - Att bli bemött som människa 

 

Att uppleva sig stigmatiserad  

Att inte våga berätta om sin hiv-status 

Många av männen valde att inte berätta om sin HIV diagnos som en strategi för att 

skydda sig själva (Takács et al., 2013, Skinta et al., 2014, Han et al., 2010, Chenard, 

2007, Berg och Ross, 2014). Vissa blev uppmanad av sjukvårdspersonal att inte 

berätta för andra om sin diagnos (Takács et al., 2013). De var rädda för sociala 

konsekvenser, såsom att bli avvisade, känna sig isolerade och ensamma, men de var 

samtidigt medvetna om att möjligheten att få socialt stöd skulle öka om de berättade 

om sin situation (Skinta et al., 2014). Några män upplevde att de ville dölja sin 

diagnos då de var oroliga över hur personen som inte visste skulle reagera (Chenard, 

2007, Berg och Ross, 2014). För vissa krävdes antingen att de hade en förstående 
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partner eller att de var trötta på att dölja sin situation för att skulle kunna berätta. 

Vissa vågade inte berätta på grund av att de var rädda för att mötas av förakt och bli 

dömda av omvärlden (Berg och Ross, 2014). Det var svårt att berätta om diagnosen 

för en ny partner eftersom en meningsfull relation därmed kunde förloras (Skinta et 

al., 2014). Det fanns också män som upplevt att de blivit avvisad av potentiella 

partners på grund av att de hade HIV (Berg och Ross, 2014). Genom att selektivt välja 

vem man vill avslöja sin HIV-status för, blev männen begränsade i sina sociala 

kontakter med andra HIV-positiva personer eller i HIV/AIDS-relaterade miljöer 

(Chenard, 2007). 

 

Att känna sig annorlunda 

Flera män upplevde HIV-stigmata inom gaykretsar när det gällde att dejta för att 

hitta en partner (Skinta et al., 2014, Berg och Ross, 2014). Skinta et al. (2014) 

beskriver att på dejtingsajter för homosexuella män så ställer de HIV-negativa 

männen ofta krav i annonsen på att mannen de söker inte ska vara smittad med HIV. 

Alla män som deltog i Berg och Ross (2014) studie hade blivit bortstötta av 

potentiella sexpartners på grund av deras HIV-diagnos. Vissa män upplever att HIV 

inom gaykretsar och resten av samhället har blivit ett mindre men mer subtilt stigma 

än tidigare. Nu handlar det mer om skvaller bakom ryggen och försök att tysta ner 

HIV-positiva män som vill prata om sin sjukdom. Männen beskriver en uppdelning 

av de homosexuella i två grupper, de som är HIV-positiva och de som är HIV-

negativa Berg och Ross (2014). Många män i Chenards (2007) studie upplevde att de 

blivit bemötta som döende istället för att vara en människa med en kronisk och 

hanterbar sjukdom. Många av männen kunde också beskriva att det fanns skillnad 

mellan homofobi och synen på den HIV-smittade personen. Personen som var 

smittad med HIV sågs av andra som oren och blev därmed skuldbelagd av sina 

vänner (Chenard, 2007). Berg och Ross (2014) fann att det upplevdes svårt att 

berätta för andra om något som var normavvikande. På grund av tidigare 

smärtsamma upplevelser att berätta för andra i sin omgivning att de var 

homosexuella upplevdes därför extra svårt att dessutom berätta att de var HIV-

positiva. 
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Att uppleva utanförskap 

Några män upplevde homofobi från sina familjer, vilket resulterat i psykiskt eller 

fysiskt våld och slutat med att de blivit utkastade, alternativt fått bo kvar men 

tvingats leva ett dubbelt liv (Takács et al., 2013). I en studie av Owen och Catalan 

(2012) framkom det att äldre homosexuella män med HIV upplevde brist på socialt 

stöd och nätverk under senare delen av livet. En man från ett religiöst samhälle och 

en religiös familj upplevde stort stigma över sin sexualitet och människorna i hans 

omgivning trodde att personer med homosexuell identitet kunde omprogrammeras. 

När han senare fick HIV uppmanades han att inte berätta om sin diagnos för någon, 

på grund av familjens rädsla att andra människor skulle dra sig undan hela familjen 

(Skinta et al., 2014). HIV-relaterat stigma hindrade ofta mörkhyade HIV-positiva 

män att delta i kyrkliga aktiviteter (Han et al., 2010). Flera män i studien av Haile et 

al. (2011) bekräftade att stigmata relaterat till sexuell läggning var anledningen till att 

de var nedvärderade inom samhället och andra sociala institutioner. Rasism i 

gaykretsar gjorde det svårt för mörkhyade män att hantera sin HIV-status. Samtidigt 

upplevde de homofobi från sin omgivning. De hittade stöd från andra mörkhyade 

homosexuella män (Han et al., 2010). Många män hade erfarenheter av att när de 

berättat om sin homosexuella läggning möttes de av en förväntan att deras 

homosexuella identitet också innebar att få HIV (Berg och Ross, 2014). Många män 

som deltog i studier av Han et al. (2010), Chenard (2007) och Takács et al. (2013) 

framhöll att socialt umgänge med personer med samma sexuella läggning var ett bra 

sätt att tona ned sitt stigma och att känna sig accepterad. Andra män valde att söka 

sig till andra personer med HIV för att inte bli avvisade om de berättade om sin status 

(Berg och Ross, 2014). Chenard (2007) fann i sitt resultat att männen strävade efter 

att upprätthålla ett normalt liv. De försökte att öka sitt välbefinnande genom att leva 

hälsosamt, minska stress, hitta ett fungerande socialt nätverk och samtidigt ta hänsyn 

till sina begränsningar. För att bevara det normala livet så undvek männen miljöer 

där de kunde stöta på fördomar, stigma och andra negativa attityder.  

 

Att uppleva utseendeförändringar 

Kelly et al. (2009) fann att de män som hade en lipodystrofi kände sig utanför i 

gaykretsar på grund av sitt utseende. Flera män uttryckte att de upplevt 

stigmatisering på grund av sitt utseende (Berg och Ross, 2014, Kelly et al., 2009). 
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Vissa uppfattade kroppsförändringarna som permanenta och upplevde sig därför 

maktlösa och utan hopp. Ansiktsförändringar var mer påtagliga än andra 

kroppsförändringar. För att hitta en partner var utseendet viktigare för männen som 

bodde i storstäder (Kelly et al., 2009). En man uttryckte rädsla för att ta medicinen 

då den skulle kunna ändra hans utseende, men också för att medicinen i sig är ett 

stigma (Berg och Ross, 2014). Kelly et al. (2009) fann att vissa män ändrade sina 

matvanor och började äta mer fett för att kompensera de kroppsområden som var 

drabbade av lipodystrofi för att inte uppleva HIV-stigmatisering. Andra tränade 

intensivt och tog anabola steroider för att få mer kroppsvävnad. 

Att uppleva sig objektifierad 

Att uppleva brister i bemötande 

I flera artiklar belyses hur de homosexuella och HIV-smittade männen upplever 

möten i vården (Cederfjall och Wredling, 1999, Takács et al., 2013) där de beskriver 

hur sjuksköterskor har bemött dem.  

Männen i Takács et al. (2013) studie beskrev möten inom HIV-specialiserade 

kliniker. Sjukvårdspersonalen avrådde männen från att berätta om sin status för 

andra. Trots att det var HIV-specialiserade kliniker upplevdes personalen som 

okänslig. Vidare uttryckte männen att de upplevt en negativ attityd och undvikande 

beteende från hälso- och sjukvårdspersonal (Takács et al., 2013). Cederfjall och 

Wredling (1999) framkom till att patienter som vårdats på icke HIV-specialiserade 

avdelningar upplevde viskningar och blickar från personalen. De kunde också 

uppleva rädsla och ångest vid inskrivningar på sjukhus på grund av att 

sjukvårdspersonalen inte hade tillräcklig kunskap om HIV/AIDS. Det beskrevs vidare 

att dessa personer hade en förväntan på negativa reaktioner från personal som ledde 

till att de kände sig isolerade och otrygga.  

I Cederfjall och Wredlings (1999) resultat framkom upplevelsen av att inte bli 

accepterad som homosexuell man eller som en person med HIV. Andra negativa 

känslor som männen upplevt är att känna sig övergiven och osynlig på grund av att 

de blivit lämnade ensamma i flera timmar utan att veta vad de väntade på, när de 

samtidigt var beroende av personalen. Alla männen i Cederfjall och Wredlings (1999) 

studie hade varit med om minst en incident där de inte blivit behandlade med respekt 
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av vårdpersonal bland annat genom att ha blivit ignorerade eller överlägset och 

ointresserat behandlade.  

Att inte bli bemött som människa 

Många av männen upplevde att de blivit avhumaniserade inom vården, behandlade 

som en fysisk kropp, på ett ovärdigt sätt eller skickats runt mellan olika institutioner. 

En man berättar om hur han upplevt att vårdpersonal flera gånger ignorerat hans 

hälsa. Ett utmärkande möte med sjukvården var då han fick sin diagnos och behövde 

som mest stöd men sjukvårdspersonalen behandlade honom inte på ett humant sätt  

(Haile et al., 2011). Cederfjall och Wredling (1999) fann att männen som varit i 

kontakt med vården upplevt vårdpersonalen som homofobiska och rädda att få HIV. I 

Takács et al. (2013) resultat fann de att många män som blivit bemötta med negativa 

attityder, de märkte att sjukvårdspersonalen hade ett undvikande beteende gentemot 

dem och det blev en obekväm stämning vid möten. I Owen och Catalans (2012) 

resultat framkom det att många äldre män upplevde att homosexuell identitet inte 

anses vara viktig i hälsopolitiken och uttrycker också en oro över att äldreomsorgen 

inte accepterar människor med homosexuell identitet. Vissa i personalen undvek 

också ögonkontakt eller hade en alltför ignorant attityd som gjorde att personerna 

upplevde sig som avpersonifierande. Att inte bli bekräftad kunde leda till sämre tillit 

(Cederfjall ochWredling, 1999). 

Att bli bemött med förståelse 

Att bli bemött som människa 

Blandade upplevelser av sjukvården beskrivits i några av artiklarna, men ofta har 

homosexuella, HIV-smittade män upplevt sig bättre bemötta inom specialistkliniker 

än inom andra allmänna avdelningar eller kliniker.  

Många män uttryckte också en önskan att kunna välja läkare. Några män ville helst 

ha en läkare som identifierade sig som homosexuell för att känna sig mer integrerade 

(Cederfjall och Wredling, 1999, Berg och Ross, 2014), eller för att de menade att en 

läkare som själv är homosexuell kan diskutera mer om hur man kan hantera olika 

stigmata (Berg och Ross, 2014), medan andra önskade kvinnliga läkare som de 

menade ofta är öppnare, varmare och mindre homofobiska (Cederfjall och Wredling, 

1999).  
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Männen som deltog i studien Cederfjall och Wredling (1999) upplevde att de blev 

bättre bemötta inom specialistkliniker. Personalen på dessa kliniker visade bättre 

empati, förståelse, respekt och bekräftelse under sjukhusbesöken och männen kunde 

därigenom känna sig integrerade i sin vård. Männen uttryckte att omhändertagandet 

av personal med kunskap om HIV/AIDS gav de säkerhet och trygghet. Vad som 

upplevdes positiv från sjukvårdens sida var när sjuksköterskorna bemötte dem som 

människor, kom ihåg deras namn, höll i handen eller tog sig tid att prata.  

DISKUSSION 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur män som är HIV-positiva och 

identifierar sig som homosexuella upplever att de blir bemötta i vården, men också 

hur de bemöts från sin omgivning. Resultatet visade att män som är HIV-positiva 

upplever sig stigmatiserade och diskriminerade i samhället och i vården. Männen 

hade blandade upplevelser från vården, vissa uttrycker att de blir bemötta som ett 

objekt och andra upplever att de blir bemötta som människor och behandlade med 

respekt i vården. Som nämnts i bakgrunden ovan, att vara homosexuell och bära på 

HIV innebär både psykiska och fysiska påfrestningar som exempelvis diskriminering 

och våld. Dessa blandade upplevelser leder till nedsatt livskvalitet och ohälsa hos de 

homosexuella män som har hiv. De flesta homosexuella män drabbas någon gång av 

depression, ibland med självmordstankar och de lever ofta ett ensamt liv.  

Resultatdiskussion 

Ett huvudresultat i vår studie är att en del män som är HIV-positiva upplever att de 

blir objektifierade och stigmatiserade och andra att de blir bemötta med förståelse 

och respekt. 

Att uppleva sig stigmatiserad 

I den första kategorin fann vi att homosexuella män med hiv upplever stigma och 

utanförskap i samhället, dels på grund av deras sexuella läggning och dels för att de 

har HIV. Zukoski och Thorburn (2009) menar att socialt stigma från vänner, familjer 

och människor i olika sociala sammanhang är vanligt förekommande. Politiska och 

homofobiska attityder mot homosexuella är också andra faktorer som kan förstärka 

deras stigmata (Newman, 2002). Det finns vissa homosexuella män som valde att 

skaffa sociala kontakter utanför sina egna familjer för att få stöd och trygghet (White 
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och Cant, 2003). Det har visats sig att livskvalité ökar då en person har ett bra socialt 

nätverk och det minskar även sjuklighet och dödlighet (Smebye 2005, 82). Vi fann i 

vårt resultat att ensamhet och isolering är de vanligaste negativa följder av stigmata. 

Eriksson (1996, 106) skriver om Marx teori ”alienation” som har ett samband med 

människans välbefinnande. Det fjärde elementet av Marx teorin är ”människans 

totalitet”. Den innebär att för att en människa ska må bra så måste hen uppfatta sig 

själv som en helhet i förhållande till samhället. I resultatet framkom också att de 

HIV-positiva männen hade svårt att hitta livs- och sexpartner. Koelmeyer et al. 

(2014) menar att engagemang i säkra sexuella relationer är en faktor som anses vara 

hälsofrämjande hos de män som är homosexuella och har HIV. När människan 

uppfattar sig skild från samhället då uppfattas hen som sjuk. Slater et al. (2013) 

menar att HIV-relaterat stigma är den betydelsefullaste faktorn som hämmar 

livskvalité hos de homosexuella männen med HIV. Homosexuella män med HIV 

upplevde homofobi från samhället och sökte sig därför till personer med samma 

läggning alternativt till andra personer med HIV, då upplevelsen av stigmata 

minskade. Vi fann att dessa män upplevde att det var svårt att berätta om sin HIV-

status eftersom det redan varit svårt att komma ut som homosexuell. Svårigheterna 

skapade begränsningar av umgängeskretsen till andra HIV-positiva och/eller 

homosexuella. Diskriminering påverkar hälsan direkt och indirekt då den person som 

upplever sig vara diskriminerad kan välja ohälsosamma livsstilar, delta mindre i 

samhället och undvika att uppsöka läkarhjälp vid behov (Sundbeck 2010, 264). Vi 

fann även i vårt resultat att mörkhyade män inom gaykretsar upplevde att de var 

utsatta för rasism, vilket gjorde det extra svårt för dem att hantera sin HIV-status. En 

persons upplevelse av ohälsa kan påverkas av brist på sociala relationer. Dessa män 

sökte sig till andra sociala sammanhang där de upplevde en inkluderande miljö för 

att uppfylla behovet av sociala relationer och upplevde välbefinnande därefter. Vilket 

Marx alienationsteori bekräftar då den beskriver att det är viktigt med sociala 

relationer för att uppleva välmående (Eriksson 1996, 106). 

Äldre män upplevde brist på socialt stöd och socialt nätverk. Röndahl (2010, 319-

320) skriver att det är vanligt att äldre hbt-personer inte berättar om sina 

familjerelationer till andra och att många av dem ofta har ett litet socialt nätverk på 

grund av den heteronormativa kultur som finns. Eriksson (1996, 105) skriver om 

Marx teori som säger att vid otillfredsställda behov hos människan uppstår obalans, 
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det kan också ses som kännetecken på sjukdom, men också att människor inte kan 

finnas utan varandra.  

Sjukvårdpersonalens kultur påverkar bemötandets kvalité med patienten. Det visade 

sig i en studie som gjorts bland sjuksköterskestudenter i Uppsala där man gav poäng 

för homofobi. De som hade en icke-svensk kulturell bakgrund fick högre poäng än de 

svenskfödda (Rondahl et al., 2004). Det är viktigt att sjuksköterskor och övrig 

sjukvårdspersonal förstår de olika kulturella normer och praktiker som människor 

handlar efter, samt ha med sig ett analyserande kulturperspektiv i vårdmötet 

(Fioretos et al., 2013). För att bekämpa HIV-stigmata på ett bra sätt så måste frågan 

tas på allvar i samhället och inte bara betraktas som en sjukvårdsfråga. Det måste bli 

en allmän kunskap om vilka effekter HIV-stigmata har på människors välbefinnande 

(Slater et al., 2013). 

Att uppleva sig objektifierad 

I vårt resultat framkom att många av männen upplevde att de inte blev bemötta som 

människor. De hade negativa upplevelser från sjukvården, speciellt den allmänna 

sjukvården, jämfört med specialistsjukvården, även om det fanns brister där också. 

Rädsla att bli smittad är en stor anledning till att sjukvårdspersonal undviker att ge 

god vård till HIV-smittade personer (Röndahl et al., 2003). I en studie av Surlis och 

Hyde (2001) framkom att männen upplevde integritetskränkning när sjuksköterskan 

gav information om deras tillstånd i andra patienters närvaro. Enligt Johnsson 

(2008, 45) ska patienters integritet respekteras, vilket innebär att det inte ska 

förekomma icke-professionella möten med patienter som kan förstöra förtroendet för 

vården. I vårt resultat framkom det att många män upplevt att vissa sjuksköterskor 

helst undvek att vårda dem, på grund av rädsla av att bli smittade. De kände också att 

sjuksköterskor ibland betedde sig dömande gentemot homosexualiteten eller därför 

att de hade svårt att hantera sina egna känslor. I en studie uttryckte en sjuksköterska 

att hen inte hade problem att vårda HIV-positiva och/eller homosexuella patienter, 

utan att det viktigaste var att vara försiktigt i kontakten med blod (Röndahl et al., 

2003). Patienten ska ses som individ och inte som ett objekt och ska känna sig trygga 

och väl omhändertagen oavsett vilka sjukdomar hen har (Eide och Eide 2009, 129, 

301). Patientens sjukdom kan skapa en utsatthetskänsla, därför är det viktigt att 

personalen skapar en god kontakt med patienten. 
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I en litteraturgenomgång av Brown och Bussell (2011) avseende patienters följsamhet 

vid kroniska sjukdomar tittade man på patienter med hjärt-kärlsjukdom. 

Följsamheten, det vill säga i vilken utsträckning patienterna följde givna ordinationer 

var låg, kring 50 % eller under. De identifierade flera bidragande faktorer som WHO 

har klassificerat i fem kategorier: socio-ekonomiska faktorer, faktorer som beror på 

hur hälso- och sjukvården fungerar, sjukdomsrelaterade, terapirelaterade och 

patientrelaterade faktorer. I genomgången pekar man på att det är viktigt att stärka 

patientens egna förmågor (empowerment), att förmedla kunskap om den egna 

sjukdomen och att göra patienten delaktig, för att behandlingen ska fungera. HIV är 

en kronisk sjukdom och vi tror att följsamheten inte skiljer sig anmärkningsvärt från 

den följsamhet som noterats vid andra sjukdomar. Om sjukvårdspersonalen på grund 

av okunskap, fördomar och rädsla inte klarar att skapa en trygg vårdsituation med 

delaktighet så kan de inte heller stärka den HIV-drabbade, homosexuelle mannens 

självkänsla eller förmedla korrekt kunskap. Detta innebär i förlängningen att risken 

för att behandlingen inte blir optimal ökar. Enligt Dahlborg och Lyckhage (2014, 130) 

ingår det i sjuksköterskans uppgift att främja hälsa och välbefinnande. Denna 

litteraturstudies resultat visade dessvärre att flera HIV-positiva män upplevde att de 

inte ville söka sig till sjukvården på grund av tidigare negativa upplevelser. Enligt 

Dahlborg och Lyckhage (2014, 126-127) bör sjuksköterskor ge ett professionellt 

bemötande i mötet med patienter genom att visa respekt, engagemang och vara aktivt 

lyssnande. Patienter kan uppleva sig kränkta vid ett icke-professionellt bemötande. 

Robertson (2013, 292) anser att i vårdmötet är underordning påverkat av genus och 

har att göra med tolkningsföreträde och positionsmakt. Obalans i kommunikationen 

är en del av maktutövningen, en part i kommunikationen är dominant och sätter 

normer om hur vissa saker ska uppfattas eller göras. I Stutterheims et al. (2014) 

studie visade det sig att många bland sjukvårdspersonalen inte hade tillräckligt med 

kunskap om HIV och de var därför mindre tillmötesgående gentemot personer som 

lever med HIV på grund av rädsla att smittas. 

Människor kan inte existera utan sociala relationer och de som bara har få relationer, 

kan börja uppleva sig som sjuka (Eriksson 1996, 106). Som teorin beskriver är det av 

stor betydelse att ha sociala relationer för att uppleva hälsa. Koelmeyer et al. (2014) 

beskriver att män som har stort socialt stöd skattar sin hälsa högre än män som inte 

har det. Däremot var det ingen hjälp för männen att vara bland människor som inte 
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kunde acceptera deras sjukdom eller deras sexuella läggning. Rädslan att bli utsatt 

för stigma eller diskriminering gjorde att de undvek vissa sammanhang. Å andra 

sidan upplevde vissa män att de mådde bättre om de kunde finnas till för andra män i 

liknande situation och kunde hjälpa de att hantera sin sjukdom. Slater et al. (2013) 

beskriver i sin forskning att det är viktigt att ha någon som kan förstå, ge råd, 

information och respons. Samtidigt som stödet måste finnas tillgängligt så är det 

minst lika viktigt att det är ett stöd personen är nöjd med. 

Att bli bemött med förståelse  

I vårt resultat framkom att männen upplevt bemötandet bättre från 

specialistsjukvården jämfört med allmänvården. Inom specialistvården blev de oftare 

bemött med empati och förståelse, de upplevde sig bli mer bekräftade och 

behandlade med respekt. Detta bidrog också till att de kände sig delaktiga i sin vård. 

De upplevde det som positivt när personal kom ihåg deras namn, när de tog tid att 

prata och ibland höll i handen. 76,3% av männen som deltog i en studie av 

Stutterheim et al. (2014) bekräftade att vårdpersonalen bemött dem med förståelse 

och att de fick det stöd de behövde. Det fanns andra män i samma studie som 

uttryckte att de fick extra tillsyn på grund av deras HIV-diagnos, vilket de upplevde 

som positivt. Eriksson (1996, 106) som skriver om Marx teori fortsätter förklara att 

människan är beroende av sina sociala relationer då det är relationerna som formar 

människan. När sjukvårdspersonal hade kunskap om HIV så ledde det till att männen 

upplevde trygghet, till skillnad från när sjukvårdspersonal inte hade tillräcklig 

kunskap om sjukdomen då upplevde männen otrygghet och ville isolera sig. I studien 

av Röndahl et al. (2003) diskuterades det om önskan att vilja avstå från att vårda 

HIV-infekterade patienter inte endast kan förklaras med att det finns en rädsla att 

smittas, utan andra sociala och moraliska värderingar kan inverka. Därför är det 

viktigt att som sjuksköterska ha en självinsikt om sina fördomar och förförståelse. 

Eide et al. (2009, 130) menar att i ett rättvist möte behövs det att sjuksköterskan 

lägger sina fördomar åt sidan för att kunna bemöta alla typer av patienter med 

empati, omsorg och respekt. Det framkom i vårt resultat att männen upplevde 

trygghet när personal hade kunskap om HIV. När de blev bemötta på ett respektfullt 

sätt, när personalen tog tid att prata och vågade komma nära upplevdes detta som ett 

gott bemötande.  
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Metoddiskussion 

Olsson and Sörensen (2011, 112) påpekar att inklusions- och exklusionskriterier noga 

ska definieras. Författarna till denna litteraturstudie valde att exkludera 

transpersoner som identifierar sig som män, med anledning av att det inte finns 

tillräckligt med forskning inom det området ännu. Trots att det hade varit en 

intressant population tror vi att det möjligen finns fler och andra bemötande- och 

diskrimineringserfarenheter än vad biologiskt födda män upplever, och därmed hade 

resultatet påverkats. Vi valde även att fokusera på västvärlden för att vårt resultat 

skulle kunna bli överförbart på svensk sjukvård. Vi valde ingen specifik ålder, men 

valde att sätta en gräns på att de skulle vara äldre än 18 år, därför de skulle vara 

myndiga. 

För att rekrytera personer till sina studier var det vanligaste tillvägagångssättet i 

studierna var att sätta upp informationsblad på kliniker, men det fanns också studier 

som använde sig av snöbollsmetoden eller att forskarna själva pratade med 

potentiella deltagare. Många studier använde sig av fokusgrupp diskussioner. 

Fokusgrupp intervjuer kan vara en nackdel därför att forskaren kan blir styrd av 

dominanta gruppdeltagare eller så kan hen ha en oneutral inställning och påverka 

diskussionen på så sätt (Olsson och Sörensen 2011, 138). På grund av att forskaren 

kunde påverka diskussionen eller låta sig bli påverkad bedömdes studiens metod ha 

en högre kvalité då den hade både fokusgrupp diskussioner och enskilda intervjuer. 

Författarna började söka utifrån ett syfte som var att belysa upplevelser av att leva 

med HIV hos män som identifierar sig som homosexuella. Det var en svår utmaning 

att koppla det syftet till omvårdnad. I våra sökningar fann vi många upplevelser som 

handlade om hur dessa män blivit bemötta i vården och samhället. Författarna 

diskuterade kring det dåvarande syftet och valde att justera syftet till att belysa hur 

män som identifierar sig som homosexuella och är HIV-positiva upplever att de blir 

bemötta i vården. Sjuksköterskor ska arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad, där 

patienten är i fokus och delaktig i sin vård (Willman 2010, 106-108). I de flesta 

studierna fann vi hur männen upplevde att de blev bemötta från andra i sin 

omgivning och valde att inkludera det i vårt resultat för att som sjuksköterska få en 

bredare förståelse över upplevelser av bemötande från samhället. 
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Vi gjorde de flesta sökningar på inom databasen Cinahl. Det är databasen som är 

mest inriktad på omvårdnad och är till för sjuksköterskor (Polit och Beck 2010, 176).  

Författarna upplevde att Cinahl har funktioner som är begripligare jämfört med 

andra databaser. Polit och Beck (2010, 175-177) beskriver att det går att börja med en 

enkel sökning för att sedan bygga på med begränsningar, som till exempel att inte 

visa artikelresultat utan abstrakt, olika språk, vilket årtal den ska ha publicerats.  

PubMed är en databas som har vetenskapliga artiklar inom medicin, omvårdnad och 

hälsa. PubMed använder ett ordförråd av MeSH-termer, det betyder att söktermerna 

gör att sökningen blir konsekvent (Polit och Beck 2010, 177-179). Vi valde att inte 

lägga sökfokus i PubMeds databas, då den databasen har ett annat fokus, därför 

gjordes endast två sökningar i PubMed. Vid söktillfällen i PubMed märkte författarna 

att många artiklar i resultatet var dubbletter, de artiklarna hittades även i Cinahl. 

Däremot går det inte att göra begränsningar som i Cinahl på grund av att i PubMed är 

publikationerna kategoriserade på ett annat sätt än i Cinahl (Polit och Beck 2010, 

177-179). Vi sökte inte några MeSH-termer innan sökningen i PubMed, vilket 

möjligen hade varit till vår fördel för att även få fram de mest relevanta artiklarna.  

Vi gjorde även en sökning i PsycINFO och fann två artiklar som vi använde till vårt 

resultat. Med tanke på den lyckade sökningen borde vi ha gjort fler sökningar i 

PsycINFO och eventuellt hittat fler användbara artiklar, men på grund av att 

författarna upplevde att Cinahls databas var lättare att hantera med sina 

sökfunktioner gjordes de flesta sökningarna där. 

I sökningar användes boolesk sökteknik. Orden AND, OR och NOT påverkar 

sökningen och bestämmer vilket samband orden har mellan varandra. AND kopplar 

ihop sökorden, OR utvidgar sökresultatet och kan vara bra för att söka med 

synonymer, och NOT utesluter ord från sökningen (Östlundh 2012, 69). Vi noterade 

att många artiklar handlade om riskbeteende och det fanns många kvantitativa 

artiklar som vi fann i sökresultatet, och använde därför ”NOT risk” och ”NOT 

quantitative” då sökresultatet blev högt och många artiklar var inte användbara med 

tanke på att de handlade om riskbeteende eller var kvantitativa. 

I Cinahl använde vi oss av trunkering. Trunkering av ord gör att sökningen blir 

bredare därför att sökningen tar med olika böjningar av sökordet. För att forcera ett 

sökord i sin sökning kan citattecken användas (Polit och Beck 2010, 176-177). Vi 
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sökte med trunkering enstaka gånger för att vidga sökningen med vissa ord utan 

större skillnad i sökningarna, men också av citattecken. Istället sökte vid med olika 

ord såsom (”homosexual men” OR ”gay men”), vilket gav oss resultat med de sökord 

vi sökte med. Citattecken användes också för att forcera att det var just de sökorden 

vi sökte efter. Att använda MeSH-termer i PubMed hade kunnat hjälpa sökningarna, 

när det kommer till användning av sökorden, men i och med att vi sökte i Cinahl 

användes ovan beskrivande metod för att söka artiklar. 

Alla artiklar genomgick fyra urval. Analys av artiklar görs för att få dem mer 

överskådliga (Backman 2010, 31). De tre första urvalen var att artiklarnas titel, 

abstrakt och innehåll skulle svara på vår litteraturstudies syfte. Det fjärde urvalet 

bedömdes genom vilken kvalité artiklarna hade och där ingick även en 

forskningsetisk bedömning. Vi använde en mall gjord av Olsson och Sörensen (2012, 

285) för att bedöma kvalitén på de kvalitativa artiklarna (se bilaga 1). De artiklar som 

hade medelhög till hög kvalité togs med och några få rensades ut under denna 

process. 

Att en artikel är peer-reviewed innebär att den har bedömts av personer som är väl 

insatta inom ämnet och de har godkänt att den vetenskapliga artikeln får publiceras i 

en vetenskaplig tidskrift (Olsson och Sörensen 2011, 73). Att artiklarna skulle vara 

peer-reviewed var ett kriterium som vi hade. Artiklar som inte var peer-reviewed togs 

inte med på grund av att deras kvalité bedömdes vara låg.  

Krav på en vetenskaplig artikel är att den tagit fram ny kunskap eller kan ge ny 

kunskap om hållbarheten för tidigare forskning. Den ska också bedömts av 

utomstående forskare, så kallade reviewers (Segesten 2012, 47-48). Vi använde bara 

engelska artiklar för det är språket vi båda behärskar, förutom svenska men vi inte 

har inte använt någon artikel på svenska. För att effektivt kunna avgöra om det är en 

artikel som är användbar uppskattade vi när det fanns abstrakt. Vissa abstrakt var 

mer välskrivna och vi förstod vad artikeln handlade om och kunde se om den passade 

vårt syfte eller inte. Vissa artiklar föll bort då abstraktet inte var välskrivet och lätt att 

förstå vad studien handlade om, medan andra artiklar var mindre förståeliga men 

gjorde författarna nyfikna att fortsätta läsa i artikelns innehåll.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Forskare har skyldighet att minska skada och obehag för deltagare i studier och 
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främja fördelar, och samtidigt bidra till relevant ökad kunskap, enligt 

Helsingforsdeklarationen (Olsson och Sörensen 2011, 83). Därför ska forskare ha 

strategier för hur de ska hantera situationer där det kan uppkomma obehag för 

deltagare i studien. Deltagare ska få information om att uppgifter inte kommer 

användas mot dem (Polit och Beck 2010, 131-133). Det fanns några artiklar som hade 

ett etiskt resonemang kring hur de skulle hantera situationer som skulle kunna 

uppkomma. I de kvalitativa studier vi fann var det inte många som hade etiskt 

resonemang kring hur forskarna skulle hantera svåra situationer som skulle kunna 

uppkomma. Vi valde ändå att ta med dessa studier i vårt resultat därför att de var 

etiskt godkända och uppfyllde andra kriterier såsom att studien svarade på vårt syfte 

och är gjord i västvärlden. 

 

De forskare som vi har tittat på har haft en tendens att välja deltagare bland grupper 

med låg social status, därför blir det extra viktigt att de ska behandlas rättvist och inte 

utnyttjas för kunskapens skull (Polit och Beck 2010, 131). Många studier var gjorda i 

Amerika, där det har framkommit i många artiklar att de haft svårigheter med att 

skaffa jobb på grund av försäkringssystemet. Vissa män beskrev att de inte kunde 

skaffa jobb med rädsla för att förlora sina bidrag. Eller så hade de ett arbete som var 

lågbetalt. Det fanns studier som vi använt oss av där forskare gett deltagarna en viss 

ersättning för medverkan, i form av fika eller ersättning. Vi diskuterade kring om det 

var lämpligt att deltagare får ersättning vid deltagandet, för att inte bli utnyttjade. 

Det är enligt lag obligatoriskt att ansöka om forskningsetiska bedömningar. Den 

planerade forskningen kan bara godkännas om den respekterar människovärdet och 

tar hänsyn till mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. För att få en artikel 

publicerad i medicin- och vårdvetenskapliga tidskrifter, krävs att en 

etikprövningsnämnd eller liknande har godkänt forskningen (Olsson och Sörensen 

2011, 73). Vi har endast tagit med artiklar som är etiskt godkända. I de artiklar där 

det inte stod att de var godkända, kollade vi på tidskriftens hemsida och tog bara med 

artiklar som genomgått etisk bedömning och blivit godkända. Det var viktigt för oss 

då det handlar om människor som inte ska komma till skada för forskningens skull. 

Däremot saknades ofta resonemang hur forskare skulle hantera svåra situationer.  

 

Det finns vissa krav för forskning som handlar om deltagare ska ha fått tillräckligt 

med information som är förståelig och samtyckt till medverkan, konfidentialitet av 
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uppgifter och nyttjande av information som enbart får användas till forskningen 

(Olsson och Sörensen 2011, 84-85). Våra krav på alla studier var att de skulle vara 

etiskt granskade och godkända. Artiklar som haft etiska resonemang bedömdes ha 

högre kvalité. Eftersom det inte fanns många artiklar som svarade på vårt syfte och 

från västvärlden inom detta område valde vi att använda artiklarna ändå. Hade det 

funnits fler artiklar som innehållit bättre etiska resonemang hade dessa använts 

istället. I alla studier hade deltagarna fått information. Det var många studier där det 

inte stod specifikt vilken information de hade fått, utan den information som getts vid 

rekryteringen. Forskare ska informera om studien och behöver deltagares samtycke, 

men också informera att de kan avsluta sitt deltagande närhelst de vill utan 

konsekvenser. Det är viktigt att informera deltagarna om det finns risk för obehag 

under forskningen. Anonymitet föreligger när data är avidentifierade så att varken 

forskare eller obehöriga ska kunna identifiera deltagarna (Olsson och Sörensen 2011, 

79). Många artiklar hade däremot anonyma deltagare, där de fått andra namn, och 

ibland själva fått välja ett namn till studien. 

 

Konklusion 

Denna litteraturstudie visar att män som identifierar sig som homosexuella och är 

HIV-positiva upplever att de inte alltid blir rättvist bemötta inom vården. De möter 

ofta stigmata från familjer och andra personer i sin omgivning. I studierna fanns det 

också män som upplevt bättre bemötande i vårdsammanhang och då oftast inom 

specialiserade kliniker. Inom andra kliniker upplevdes ofta möten i vården som 

oempatiska, kränkande och ignorerande. De negativa upplevelserna ledde till att 

patienternas förtroende för vården rubbades, vilket ledde till att de undvek att söka 

vård.  

Stigmata i omgivningen och samhället bidrog till att de inte vågade berätta om sin 

HIV-status. De som behandlades med HAART var också oroliga att deras diagnos 

skulle synas. De kände sig annorlunda och utanför. Därför är det är viktigt som 

sjuksköterska att bemöta dessa män utan fördomar och med respekt för att de precis 

som andra patienter ska kunna känna tillit till sjukvården för att få bättre hälsa. Det 

är vårdpersonalens skyldighet att bemöta, behandla och vårda alla patienter på lika 

villkor oavsett vilken sexuell läggning eller sjukdom det handlar om. Därför bör 
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sjuksköterskor alltid tillämpa personcentrerad omvårdnad, ta hänsyn till 

patienternas livshistoria och kunna sätta sig in i hur de kan uppleva sin situation.  

Det visade sig att det finns kunskapsbrist om HIV inom vården, till exempel om 

smittvägar, HIV-patienters omvårdnadsbehov och önskemål. Det fanns också en 

okunskap om att sjuksköterskor kan känna sig obekväma i att vårda patienter med 

HIV på grund av rädsla att själv bli smittade. Därför behöver vårdpersonalen få mer 

kunskap om HIV och smittförebyggande åtgärder så att patienterna ska kunna känna 

sig trygga i vårdsammanhang och för att det ska vara fokus på patienten. Det är också 

viktigt att sjuksköterskor tillämpar personcentrerad omvårdnad och tar hänsyn till 

patienternas livshistoria och upplevelser av situationen.  

Det finns inte så många studier som handlar om hur sjuksköterskan kan hjälpa 

patienten att berätta om en sjukdom som det är mycket stigma kring. Sjuksköterskan 

måste ha i åtanke att män med homosexuell identitet och med positiv HIV-diagnos 

ofta känner sig utsatta och sårbara. Det är viktigt att en sjuksköterska tar hänsyn till 

att homosexuella män med HIV ofta är diskriminerade i samhället och inte 

förminskar deras upplevelse av att det kan vara svårt att berätta. Liksom för många 

andra patientgrupper är det viktigt för dessa män att hitta stödgrupper där de kan 

möta andra i samma situation. 
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AND to live with 

AND hiv 

Peer review 

Engelska 

2004-2014 

Male 

32  5  

 

 

 

3  

 

 

3  

 

 

3  

2014-11-14 Cinahl “Homosexual men” 

OR “gay men” AND 

li* with hiv AND 

qualitative 

Peer review, 

engelska, male, 

2004-2014 

25  2  

 

 

2  2  

 

 

 

2  

2014-11-14 PsycINFO “homosexual men” 

OR “gay men” AND 

affects AND hiv 

Peer review, 2004-

2014, engelska, 

male 

 28  3  

 

2  

 

 

2  

 

 

2  

2014-11-17 PubMed ”homosexual men” 

OR ”gay men” AND 

hiv AND experience 

of life 

Engelska, male, 19-

44, 44+, 2004-2014 

9  6  

 

 

1  

 

1  1  

2014-11-17 PubMed 

 

”homosexual men” 

OR ”gay men” AND 

hiv AND stigma 

Engelska, male, 19-

44, 44+, 2004-2014 

29  3  

 

 

0  0  0 

2014-11-17 Cinahl Gay OR homosexual 

men AND coping 

AND hiv 

Peer review, 

engelska, 2004-

2014 

37  

 

4  

 

 

2  

 

2  

 

 

0  



 

 

 

 

 

 

* urval efter genomgång av titel: titel stämmer överens med vårt syfte 

** urval efter genomgång av abstrakt: abstrakt stämmer överens med vårt syfte 

*** urval efter genomgång av hela artiklar: artikel ger svar på vårt syfte 

**** urval efter kvalitetsbedömning: artiklarna har hög eller medelhög kvalitet 

 

 

2014-11-17 Cinahl Gay OR homosexual 

men AND hiv AND 

experience AND 

health care 

Peer review, 

engelska, 2004-

2014 

30  1  1 

 

1 

 

 

0 

2014-11-21 Ebsco (homosexual OR 

gay) AND (“living 

with” OR experience) 

AND AIDS AND 

qualitative research 

Peer review, 

engelska, 2004-

2014 

35  2 2 2  0 

2014-11-21 Cinahl ("homosexuality 

male" OR "gay men") 

AND (HIV-infected 

OR HIV-patients) 

AND (experience OR 

coping OR 

empowerment) 

Peer review, 

abstract, english, 

2000-2014 

11 3 3 1 0 



 

 

 

Tabell 2. Översikt av artiklar och kvalitetsbedömning.    Bilaga 3.  

 

Författare, år, 
tidskrift, land 

Titel Syfte Metod (analys) Deltagare (bortfall) Resultat Kvalitet, etik 

Berg, Rigmor C & 

Ross, Michael W.  

 

2014 

 

International 

Journal of Sexual 

Health  

26 (3): 186-199 

 

UK 

The Second Closet: 

A Qualitative 

Study of HIV 

Stigma Among 

Seropositive Gay 

Men in a Southern 

U.S. City 

Undersöka hur HIV-

stigma uppfattas och 

upplevs hos 

homosexuella män 

som har fått HIV-

infektion och hur de 

reagerar. 

Deltagare fick fylla 

i formulär om 

deras bakgrund. 

 

Det var fokuserade 

gruppdiskussioner, 

samt semi- 

strukturerade 

individuella 

intervjuer, där det 

ställdes öppna 

frågor. Tematisk 

analys. 

 

 

19 deltagare från en 

organisation.  

 

Män över 18 år, 

som identifierade 

sig själv som gay- 

eller bisexuell, och 

HIV-positiva.  

Snöbollsmetod för 

rekrytering.  

11 män deltog i 

fokusgrupps-

diskussioner, som 

hölls vid tre 

tillfällen.  

8 deltagare deltog i 

enskilda intervjuer. 

Forskarna fann 

sex teman: 

 

1: stigmata 

2: möta HIV-

stigmata 

3: HIV stigmata 

i gaykretsar 

4: internaliserad 

serumstigma 

5: den andra 

garderoben 

6: anpassa sig 

till HIV-diagnos 

och stigma 

 

Hög kvalité.  

 

Etiskt resonemang 

finns: muntlig och 

skriftlig 

information till 

deltagarna, 

frivilligt 

deltagande, fick 

inte betalt… 

 

Etiskt prövad och 

etiskt godkänd. 

 

 



 

 

 

Chenard, Chris. 

 

2007 

 

Journal of the 

Association of 

Nurses in AIDS Care 

18 (3): 23-32 

 

USA 

 

The Impact of 

Stigma on the Self-

Care Behaviors of 

HIV-positive Gay 

Men Striving for 

Normalcy 

Undersöka hur 

stigma påverkar 

homosexuella, 

hivpositiva mäns 

egenvårdsbeteende  

 

(self-care behaviors) 

Grounded theory. 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

ljudinspelade, 

transkriberade 

ordagrant för 

analys.  

 

Fokusgrupp 

diskussionerna 

spelades inte in, 

men detaljerade 

noteringar och 

ordagrant citerad 

av forskaren. Datat 

analyserades, 

kodades och 

kategoriserades. 

Det jämfördes med 

tidigare data för 

att identifiera 

20 deltagare, var 

mellan 26-62 år. 

Deltagarna var 

tvungna att ha haft 

sin HIV-diagnos i 

minst ett år.  

 

Rekrytering via 

affischer och flyers 

på lokala AIDS 

hjälporganisationer, 

medicinska kliniker 

och via stödjande 

nätverk för gay 

män.  

 

15 individuella 

intervjuer, 5 män 

var med i 

fokusgrupps 

diskussion. 

Forskarens 

resultat var 

dessa teman: 

 

1: Strävan efter 

att vara normal 

2: Betydelsen av 

socialt stöd 

 

Hög kvalité. 

 

Etiska aspekter: 

endast information 

från flyers; syfte. 

Annars inget 

resonemang.  

 

Etiskt prövad och 

godkänd. 

 

 



 

 

 

samband och för 

att få fram nya 

relevanta teman. 

 

Haile, R., Padilla, 

M.B., Parker, E. A. 

 

2011 

 

Culture, Health & 

Sexuality. 

13 (4): 429-442 

 

USA 

’Stuck in the 

quagmire of an 

HIV ghetto’: the 

meaning of stigma 

in the lives of older 

black gay and 

bisexual men living 

with HIV in New 

York City 

Betydelse av att leva 

med stigmas av 

etnicitet, HIV-status, 

avvikande 

sexualitetsnorm och 

fattigdom. 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades 

ordagrant och 

information som 

skulle kunna 

identifieras togs 

bort från all data. 

Två författare 

sammanfattade 

analysen på en 

sida för en 

överblick av 

huvudteman, och 

för att kunna ta 

fram koder och 

synopsis.  

 

Män, identifiera sig 

som gay eller 

bisexuella. 

Mörkhyad, latino 

eller vita. Ålder 

50+. HIV-positiva 

minst 12 år. Bosatta 

i NYC. Låg 

socioekonomisk 

status (arbetslösa, 

eller andra 

svårigheter med 

ekonomi). 

 

 

Forskarnas 

resultat var: 

 

1: Beskrivning 

av hur stigma 

avhumaniserar 

dem, behandlad 

som ”ännu en 

kropp” mellan 

institutioner.  

 

2: Processen av 

att ”veta sin 

plats” mellan 

institutionerna 

och sociala 

hierarkier.  

 

Hög kvalité.  

 

Etiskt godkänd: ja. 

 

Etiska aspekter: 

deltagarna fick 

välja sina egna 

pseudonymer.  

Byggde upp tillit 

och icke dömande 

och öppen för att 

deltagaren ska 

vara i centrum.  



 

 

 

Grounded Theory 

för att analysera.  

Alla förutom en 

man blev 

intervjuade två 

gånger. Varje 

livshistorieintervju 

varade i 5h. Fick 

betalt $50.  

3: Strukturella 

dynamiken av 

stigma som 

genomgående, 

att det leder till 

degradering 

dom till en 

”lervälling av ett 

HIV-ghetto”. 

Han, C. S. Lauby, J., 

Bond, L., LaPollo A. 

B., Rutledge, S. E.  

 

2010 

 

Culture, Health & 

Sexuality. 12 (4): 

387-399 

 

USA 

Magic Johnson 

doesn’t worry 

about how to pay 

for medicin: 

experiences of 

black men who 

have sex with men 

living with HIV 

Undersöka hur det 

vardagliga livet ser 

ut för mörkhyade 

män som är 

hivpositiva, speciellt 

hur etnicitets 

minoritet påverkar 

hantering av HIV-

status. 

4 fokusgrupps 

träffar med 

mörkhyade män 

som har sex med 

män och 

mörkhyade män 

som har sex med 

kvinnor. Varade ca 

1,5-2h.  

 

Deltagarna fick 

Rekrytering:  

Posta flyers och 

reklam i barer och 

klubbar, bokaffärer 

osv, med 

telefonnummer för 

mer information 

och screenas för 

lämplighet. 

Forskarna pratade 

med potentiella 

deltagare och hade 

Deras resultat: 

 

1: Svårigheter 

pga. brist på 

information och 

förståelse att 

vara HIV-

positiv.  

2: Problem med 

homofobi i det 

större svarta 

umgängeskretsa

Medel-hög kvalité. 

 

 

Etiskt godkänd.  

Etiskt resonemang 

finns inte. 



 

 

 

fika och betalt $50 

för deras tid.  

 

Kompletterade 

med demografiskt 

frågeformulär och 

fick ett unikt id-

nummer.  

 

Standardiserad, 

semi-strukturerad 

intervju och ställde 

14 öppna frågor 

med följdfrågor för 

att klargöra viss 

information.  

Data inspelades 

och 

transkriberades 

ordagrant av ett 

företag som sen 

presentationer i 

grupper. De 

tillfrågades om de 

föredrog att prata i 

grupp eller bli 

enskilt intervjuade.  

 

Deltagare: 31 HIV-

positiva svarta män. 

 

Inklusionskriterier: 

18 år eller äldre. 

Identifiera sig som 

svart och har haft 

sex med män under 

de senaste 12 mån.  

r och isolering 

från kyrkan. 

3: problem med 

rasism i 

gaysammanhan

g 

4: användning 

av tidigare 

upplevelser av 

diskriminering 

av etnicitet för 

att hantera sin 

HIV-status 

5: avslöja status 

för att klara av 

sexuella 

relationer 

 



 

 

 

gicks igenom av 

forskarna med de 

inspelade 

materialet och 

använde en 

kvalitativ analys 

metod.  

 

Sammanfattning 

av fenomen i 

vardagen. Teman 

utformades av 

berättelserna, av 

tre författare. 

Kelly, J. S., 

Langdon, D., 

Serpell, L. 

 

2009 

 

The 

Phenomenology of 

Body Image in 

Men Living with 

HIV 

Hur homosexuella 

män som lever med 

HIV upplever 

kroppsförändringar 

Kvalitativ metod.  

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 60-90 

min. Ljudinspelat 

och transkriberat.  

10 deltagare 

rekryterades från en 

HIV-klinik i 

London. HIV-

positiva. Identifiera 

som gay. Alla 

behandlades med 

1: osäkerhet och 

rädsla för 

kroppsförändrin

gar 

2: oharmoniska 

tankar om att 

Hög kvalité.  

 

Etiskt godkänd. 

Inget etiskt 

resonemang i 

artikeln.  



 

 

 

AIDS Care. 21 (12): 

1560-1567 

 

USA 

Fenomenologisk 

tolknings analys 

för att identifiera 

teman. 

 

 

 

HAART, utom en 

person.  

 

Sex personer med 

lipodystrofidiagnos. 

Två upplevde 

kroppsliga 

förändringar av 

behandlingen. Och 

en upplevde inga 

kroppsliga 

förändringar av 

behandling.  

De som inte 

behandlades med 

HAART 

rapporterade 

kroppsliga 

förändringar r/t 

HIV. 

 

vara tunn och 

hälsa 

3: 

lipodystrofiska 

kroppen 

4: lipodystrofi 

och homosexuell 

kultur 

5: lipodystrofins 

ansikte  

 

 



 

 

 

Owen, G., Catalan, 

J. 

 

2012 

 

Culture, Health & 

Sexuality 14(1): 59-

72 

 

UK 

 

‘We never expected 

this to happen’: 

Narratives of 

ageing with HIV 

among gay men 

living in London, 

UK 

 

 

Identifiera faktorer 

som påverkar 

upplevelsen att 

åldras med HIV hos 

homosexuella män 

som bor i London 

 

och  

 

Att identifiera frågor 

som är relevanta för 

vård och omsorg 

Biografiskt 

berättande metod.  

 

Öppna frågor, med 

följdfrågor. 

 

Intervjuerna tog 

mellan 2-5h.  

 

Ljudinspelade.  

Anonymiserad.  

Transkriberad.  

Deltagarna fick 

läsa genom deras 

transkript och fick 

bidra med i en 

analytisk dialog via 

email = högra 

kredibilitet för 

analysen.  

 

10 HIV+ män 

mellan 50-78 år.  

 

Rekrytering: via 

HIV mottagningar 

och kliniker och 

forum. 

 

 

1: Upplevd 

erfarenhet av 

HIV-

infektionens 

påverkan på 

hälsan 

2: Emotionell 

närhet till AIDS-

relaterade 

förluster 

3: Individuella 

narrativa 

tolkningar av 

historien om 

epidemin. 

 

 

Medelhög kvalité.  

 

Etiskt godkänd. 

 

Etiskt resonemang 

i artikeln. 



 

 

 

Narrativ analys. 

Skinta, M. D., 

Brandrett, B. D., 

Schenk, W. C., 

Wells, G., Dilley, J. 

W. 

 

2014 

 

Psychology & Health 

29(5): 583-597 

 

USA 

Shame, self-

acceptance and 

disclosure in the 

lives of gay men 

living with HIV: 

An interpretative 

phenomenological 

analysis approach 

Undersöka 

interaktionen av 

sexuell 

minoritetsstress och 

HIV-relaterad 

stigma för sexuella 

minoriteter män 

som lever med HIV 

Kvalitativ metod.  

Semi-

strukturerade 

intervjuer, med tid 

för reflektion och 

uppföljning av 

svar. Hade med en 

terapeut vid 

tillfällena.  

Inspelade och 

transkriberade 

med ett program. 

De noterade också 

deltagarnas 

känslor som 

uppkom vid 

intervjuerna.  

De som 

analyserade 

började själva med 

Rekrytering:  

3 st män (gay- och 

bisexuella) via 

klinisk remiss och 

brev via en HIV 

gemenskap mental 

hälsoorganisation. 

 

39-58 år. Haft HIV 

minst ett år. 

Deltagarna hade 

haft diagnos i 2-23 

år.  

 

Alla var vita, alla 

var deltidsanställda.  

1: Avslöja HIV-

status till andra 

2: stigma 

associerat till 

serumdiskrimin

ering 

3: försök att 

klara av en 

förstörd 

identitet 

 

 

Etiskt godkänd. 

Etiskt resonemang. 

 

 

Hög kvalite. 

  



 

 

 

att gå igenom 

materialet och 

träffades sedan för 

att få ihop en 

gemensam analys.  

Gjorde teman och 

subteman.  

Fenomenologisk 

analys. 

Takács, J., Kelly, J. 

A., Ptóth, T., 

Mocsonaki, L., 

Amirkhanian, Y. A. 

 

2013 

 

Sexuality Research 

& Social Policy: A 

Journal of the NSRC 

10(1): 24-34 

 

 Effects of 

stigmatization on 

gay men living 

with HIV/AIDS 

in a Central-

Eastern 

European 

context: A 

qualitative 

analysis from 

Hungary 

 
 

Identifiera kritiska 

HIV/STD riskfrågor 

som måste lösas I 

preventionsprogram 

och program som är 

gjorda för män som 

har sex med män 

och lever med 

hiv/aids i regionen. 

 

 

 

Kvalitativ metod. 

 

Enskilda 

intervjuer, semi-

strukturerade 

frågor, öppna 

frågor om 

huvudämnet,  

Intervjuerna tog 

mellan 1,5-2h. 

 

Mellan 2007 och 

2009 utfördes 

intervjuer.  

 

Rekrytering med 

snöbollsmetod.  

 

27 deltagare.  

22-52 år.  

 

Fick välja egna 

pseudonymer.  

1:  hiv/aids 

stigma och 

social 

exkludering 

2:  sociala 

relationer 

förändras 

3:  (inget) 

institutionellt 

stöd 

4:  återvunnen 

coping 

 

Hög kvalité. 

 

 

Godkänd av etisk 

kommitté.  

 

Etiskt resonemang. 

 

Deltagare fick 

information om 

studien. 



 

 

 

Tyskland 

 

 

 

 

Materialet 

transkriberades 

sedan förstördes 

det. Strukturell 

kodning, teman.  

Grounded theory 

analys. 

Fenomenologiska 

förklaringar. 

5: stigmats 

påverkan på 

intima 

relationer och 

riskfyllt sexuella 

praktiserande 

 

Intervjuerna 

spelades in och de 

kom överens om 

att det 

ljudinspelade 

materialet 

förstördes efter 

transkribering. 

Cederfjäll, C., och 

Wredling, R. 

1999 

 

Journal of the 

Association of 

Nurses in the AIDS 

Care 10(2): 66-74 

 

USA 

The expressed 

needs of a group of 

HIV-infected gay 

men subsequent to 

hospital care 

Beskriva och 

analysera 

svårigheter och 

tillfredställelser hos 

en grupp män med 

HIV-infektion och 

som är 

homosexuella, om 

deras polikliniska 

erfarenhet och 

utveckla en teoretisk 

förståelse av vården 

Kvalitativ studie, 

konstant 

jämförande metod 

och analys, för en 

djupare förståelse 

av patientens 

situation, för att se 

mönster och 

gemensamma 

faktorer i 

uttalanden.  

Informationsblad 

uppsatt i väntrum 

på kliniken med 

telefonnummer 

som potentiella 

deltagare fick höra 

av sig till för att 

planera in ett möte. 

 

Inklusionskriterier 

för att vara med i 

studien var att 

Forskarna fick 

fram fem teman 

och två 

underteman till 

varje tema.  

1: Integration 

- att vara 

integrerad 

- att inte vara 

integrerad 

2: Igenkänning 

- att bli 

Etiskt godkänd av 

kommitté.  

 

Hög kvalité. 

 

Alla deltagare gav 

ett skriftligt 

samtycke.  

 

Deltagarna blev 

erbjudna att läsa 

transkriptet och 



 

 

 

från ett 

patientperspektiv 

 

Alla intervjuer höll 

till på kliniken.  

Intervjuer med 

öppna frågor, som 

pågick från 44-110 

minuter. De 

spelades in och 

forskarna lyssnade 

på materialet, 

transkriberade 

ordagrant.  

patienterna skulle 

vara män, HIV-

positiva, identifiera 

sig själv som 

homosexuella, och 

kunna prata och 

förstå engelska. En 

deltagare 

exkluderades pga. 

forskarens 

okunskap av 

patientens specifika 

dialekt.  

 

Deltagarna var 29-

46 år. De hade levt 

med sin HIV-

diagnos från 4-15 

år, och några 

mellan 1-7 år.  

igenkänd 

- att inte bli 

igenkänd 

3: Trygghet 

- att känna sig 

trygg 

- att inte känna 

sig trygg 

4: Tillgänglighet 

- att ha 

faciliteter 

tillgängliga 

- att inte ha 

faciliteter 

tillgängliga 

5: Bekräftelse 

- känsla av 

bekräftelse 

- saknad av 

bekräftelse 

göra en till 

intervju, men 

ingen tyckte det 

var nödvändigt. 

Forskarna har 

etiskt resonemang 

kring patienternas 

rätt till 

självbestämmande 

och de diskuterade 

med patienterna 

att de har rätten 

till all information.  

Och forskarna 

beskriver att de var 

redo att ta hand 

om människorna 

som deltog vid 

behov. 

 


