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Abstrakt  
Att leva med HIV innebär en känslomässig påfrestning och medför 
inre upplevelser av skam och skuld. Syftet med denna 
litteraturstudie var att undersöka upplevelsen av skam och skuld 
hos personer som lever med HIV. 15 vetenskapliga artiklar 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, 
vilket resulterade i fyra kategorier; Att känna självförebråelse, Att 
känna sig smittsam och smutsig. Att känna rädsla, Att lära sig 
hantera sina känslor. Studien visade att personer som lever med 
HIV anklagade sig själva för sjukdomen eller såg den som ett 
straff. Personerna kände även skuld över att de hade smittat någon 
annan. Känslor av att vara smittsamma, smutsiga och förlorat 
mänskligt värde framkom. De kände rädsla för vad andra skulle 
tänka och hur de skulle reagera mot dem. För att sjuksköterskor 
ska kunna hjälpa personer utifrån de enskildas behov behöver de 
en ökad förståelse och medvetenhet för vad upplevelse av skam 
och skuld innebär för personer som lever med HIV. Detta då det 
visade sig att dessa känslor minskade av att prata om dem med 
andra. 
 
Nyckelord: upplevelsen av, skam, skuld, HIV, kvalitativ, 
innehållsanalys 
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Att leva med en allvarlig kronisk sjukdom kan för den drabbade personen innebära en 

inverkan på det dagliga livet och en förlust av självständighet. Detta kan innebära en 

påfrestning på självuppfattningen (Öhman, Söderberg & Lundberg, 2003) och kroppen blir en 

barriär mot omgivningen (Toombs, 1993, s.90-93). Kontrollen över den egna kroppen anses 

viktig för självkänslan och identiteten, men sjukdom kan göra att den drabbade inte längre 

klarar detta, vilket kan upplevas som ett misslyckande (Chapple & Zienbland, 2002). Att 

drabbas av en sjukdom som av samhället betraktas som smutsig innebär för den drabbade 

personen en ännu större fysisk och psykisk påfrestning. Sjukdomar som smittats via sexuella 

kontakter har genom historien betraktats som omoraliska. Det har handlat om sexuellt 

överförbara sjukdomar som syfilis och gonorré, men nu på senare tid även Humant 

immunbristvirus (HIV). Dessa sjukdomar anses av samhället vara självförvållade och den 

drabbade personen riskerar att drabbas av olika sorters stigmatisering och diskriminering 

(Madru, 2003). Personer som lever med HIV upplever att de blir mer stigmatiserade än 

personer som lever med till exempel cancer (Fife & Wright, 2000). 

Det finns enligt Fife och Wright (2000) olika aspekter av stigmatisering. Dessa är dels en yttre 

stigmatisering (eg. enacted stigma) såsom socialt avståndstagande, isolering och 

diskriminering, och dels den inre upplevelsen av stigma som yttrar sig som till exempel skam 

och skuld. Scambler (1998) menar att det inre upplevda eller uppfattade stigmat (eg. 

internalized stigma) är en inre upplevelse av skam och en rädsla att utsättas för 

diskriminering. Swendeman, Rotheram-Borus, Comulada, Weiss och Ramos (2006) skiljer 

även på de yttre erfarenheterna som kan yttra sig i form av hot, misshandel och förlust av 

vänner på grund av HIV, och på de inre upplevelserna såsom känslan av skuld, skam och 

rädslan att förlora vänner. 

Inre upplevda känslor såsom skam och skuld är grundade i och påverkas av sociala relationer, 

de är socialt konstruerade och de kan vara ett resultat av riktiga eller inbillade händelser. De 

är viktiga känslor för att styra sociala kontakter och behålla sociala hierarkier. Det är dock 

skillnad på begreppen skam och skuld (Fischer & Tangney, 1995, s. 3-4; Caplovitz Barrett, 

1995, s. 25, 41, 57). Skam är en känsla som påverkar hela jaget och uppstår då en person inte 

kan leva upp till sina eller andras ideal (Teroni & Deonna, 2008) och är en reaktion då 

personen upplever sig hotad. Det kan vara hot om att förlora social status, social acceptans 

eller riskera att bli avvisad. Skam upplevs då en viktig del av personens själv ifrågasätts. 

Personen tar till sig den negativa synen och gör den till sin egen (Dickerson, Gruenewald & 
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Kemmey, 2004). Känslan av skuld är å andra sidan kopplat till en viss händelse eller egenskap 

(Teroni & Deonna, 2008), personen känner sig ha gjort något som bidragit till att denne har 

skadat sig själv eller någon annan. Skam och skuld ger olika respons, skam gör att personen 

drar sig undan för att förhindra att bli dömd, skuld å andra sidan innebär att personen försöker 

åtgärda det misstag hon begått (Caplovitz Barrett, 1995, s. 25-28, 41-44). Det finns även 

likheter mellan begreppen och människor använder dem ofta mer eller mindre synonymt för 

att beskriva sina upplevelser (Tangney, 1995, s. 115). 

Att leva med HIV innebär ett flertal känslomässiga reaktioner hos den drabbade personen 

såsom skam, skuld och rädsla för att dö. Reaktionen på sjukdomsbeskedet påverkas både av 

personens egen föreställning och av den sociala och kulturella värld hon lever i. Att HIV 

länge har setts som någonting fult och smutsigt påverkar personens upplevelser av sig själv, 

men innebär även att de riskerar att stigmatiseras av samhället, vilket påverkar deras dagliga 

liv (Emlet, 2007). Alla drabbade personer upplever inte stigmatiseringen på samma sätt. Den 

som smittas via blodtransfusioner eller via födseln anses ofta vara ”oskyldiga” till sin 

sjukdom medan de som smittats via drogmissbruk eller sexuella förbindelser anses ha egen 

skuld i det inträffade (Taylor, 2001). Stigmatiseringen vid HIV är associerat med mentala 

påfrestningar såsom skam och skuld, rädsla och ilska samt känslor av självhat (Emlet, 2007). 

Den drabbade personen kan välja att dra sig undan och inte berätta om sin sjukdom av rädsla 

för negativa reaktioner från andra men även på grund av sin egen ångest och självförakt 

(Thomas, 2000). Konsekvenserna kan även bli att människor i omgivningen, både närstående 

och främlingar drar sig undan, av rädsla. Detta leder till att man kan uppleva en social 

isolering och ensamhet (Emlet, 2007). Sjukdomen innebär även att samlivet påverkas och 

vissa känner sig tvungna att ge upp hela sin sexualitet. Att leva med HIV innebär en livslång 

medicinering för att bromsa utvecklingen av sjukdomen och det är något som tar mycket av 

personens tid. Sjukdomen och medicineringen styr personens liv. Till detta kommer även 

rädslan för att HIV med tiden kommer utvecklas till AIDS och därmed leda till ett försämrat 

tillstånd, och till ett hot mot livet (Kylmä, Vehviläinen-Julkunen & Lähdevirta, 2000). Den 

stigmatisering som är kopplad till sexuellt överförbara sjukdomar såsom HIV riskerar att 

hindra människor från att söka vård och testa sig, vilket kan leda till en ökad smittspridning 

(Cunningham, Tschann, Gurvey, Fortenberry & Ellen, 2002).  

Humant immunbristvirus (HIV) är en världsomfattande pandemi som framför allt har drabbat 

utvecklingsländerna, men antalet smittade ökar även i industriländerna. HIV är ett retrovirus 
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som inlagras i arvsmassan och smittan är kronisk. Viruset angriper specifika celler som ingår i 

immunförsvaret vilket resulterar i att immunförsvaret inte längre kan bekämpa infektioner och 

sjukdomar. Smittämnena finns i kropps- och blodvätskor och kan därför överföras via samlag, 

från mor till foster, samt vid överföring av kropps- och blodvätskor från en smittad person till 

en annan. Smittorisken är relativt liten och vid social kontakt finns det ingen risk för att bli 

smittad (UNAIDS, 2008). När immunförsvaret är så försvagat att det knappt existerar 

utvecklar personen Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS, eg. Acquired Immunodeficiency 

Syndrome), det vill säga personen drabbas av en mängd olika infektioner och sjukdomar 

samtidigt. Det kan ta 10-15 år från det att personen smittats av HIV att utveckla AIDS, dock 

kan insättande av bromsmediciner sakta ner sjukdomsutvecklingen (UNAIDS, 2008). 

Sociala och kulturella regler och normer gör att de som avviker kan känna skam och skuld. 

Sjukdomar värderas olika och upplevelsen av skam och skuld är vanligare hos de vars 

sjukdom har en negativ social respons. Dessa känslor har en stor inverkan, inte bara på den 

mentala hälsan utan även på den fysiska hälsan (Dickerson et al., 2004). Vår 

litteraturgenomgång visar att det mesta av den kunskap som idag finns tillgänglig om 

personers upplevelser rörande HIV är inriktad på den yttre stigmatisering och diskriminering 

som de utsätts för. Det framkommer i många studier att personer som är drabbade av en 

sexuellt överförbar sjukdom upplever en känsla av skam och skuld. Därför finns det ett behov 

av ökad kunskap om personens egna upplevelser av att leva med HIV. För att sjuksköterskan 

ska kunna hjälpa personen utifrån dennes behov behövs det en ökad förståelse och 

medvetenhet för vad upplevelsen av skam och skuld innebär för personer som lever med HIV.  

Syftet med denna litteraturstudie var därför att beskriva upplevelsen av skam och skuld hos 

personer som lever med HIV. 

 

Metod 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar  

I denna litteraturstudie har vi använt oss av databaserna PubMed, CINAHL, PsycInfo och 

Academic Search Elit i vår sökning. I sökningen har respektive databas ämnesord använts, i 

PubMed heter dessa MeSH-termer, i CINAHL Hedings och i PsycInfo Thesaurus. 

Fritextsökning har använts i de fall då det har visat sig vara mer lämpligt. För att finna all 



6 

 

relevant litteratur gick vi även igenom referenslistorna i de utvalda artiklarna, det vill säga 

gjorde manuella sökningar. Som inklusionskriterier har vi valt att inkludera personer, både 

män och kvinnor oavsett sexuell läggning, som lever med HIV. Ingen begränsning till ålder 

har gjorts då även barn såväl som vuxna kan uppleva känslan av skam och skuld. Sökningen 

begränsades till engelskspråkig litteratur samt Peer Reviewd litteratur, det vill säga granskade 

artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 63-66, 81). Exklusionskriterier har varit 

andra sexuellt överförbara sjukdomar eller blodburna sjukdomar. De sökord vi har använt är 

shame, guilt, hiv, hiv infections, hiv infected patients, aids, HIV/AIDS, experience of, lived 

experience, qualitative, narrative, self-blame, stigma och Hiv related stigma. För översikt av 

litteratursökningen se tabell 1. 

Titel och abstrakt lästes igenom för att finna relevant litteratur. Studier vars abstrakt verkade 

relevant lästes igenom och sparades eller beställdes från externa leverantörer. Dessa lästes 

igenom noggrant och de studier som behandlat upplevelsen av skam och skuld hos personer 

som lever med HIV, granskades sedan var för sig. Granskningen av studierna baserades på de 

kriterier som fanns i Willman et al. (2006, s. 94-97, 156-157). Vi har i granskningen tittat på 

och bedömt huruvida syftet var tydligt, om det fanns ett etiskt resonemang, om kontexten var 

presenterad, hur urvalet har gått till, om metoden svarade mot syftet, om datainsamlingen var 

tydligt beskriven samt om resultatet var tydligt och klart beskrivet. Varje bedömningspunkt 

poängsattes enligt Willman et al. med noll till två poäng där två är hög kvalitet. Den totala 

poängsumman på varje studie räknades sedan ihop och maxpoängen på de åtta frågorna var 

16 poäng. För att studien skulle erhålla hög kvalitet krävdes att den totala poängsumman blev 

13-16 poäng och för medelkvalitet 11-13 poäng. I analysen har vi sedan endast valt att 

inkludera de artiklar som har fått hög eller medel i kvalitetsbetyg. Av de 15 artiklar som 

kvalitetsgranskades inkluderas samtliga, varav 10 bedömdes som hög kvalitet och 5 som 

medel. I de studier som bedömts som medel saknas en tydlig beskrivning av någon av delarna 

som ingick i granskningen. Av de 15 inkluderade studie var fem funna via manuella 

sökningar. De studier som ingick i analysen presenteras i tabell 2. 
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Tabell 1: Översikt av litteratursökning 
Syfte: Att beskriva upplevelsen av skam och skuld hos personer med HIV. 
CINAHL 2009 01 29  

Sök 
nr * Sökord Antal 

ref. 

Antal 
valda 

studier 
1 TSH Shame 312  
2 TSH Guilt 510  
3  Shame AND Hiv infections OR Human immunodeficiency virus OR hiv OR 

Aids OR Acquired immunodeficiency syndrom 16  

4  TSH Hiv infections OR FT hiv 27106  
5  TSH Life experiences AND FT hiv OR TSH hiv infections 96 2 
6  AB guilt OR AB shame AND AB hiv 659  
7  AB guilt OR AB shame AND AB hiv AND AB lived experiences 624  
8  MH hiv infected patients OR MH hiv infections AND AB guilt OR AB 

shame AND narrative AND AB lived experience 12 2 

 
Academic Search Elite 2009 02 02  

Sök 
nr. * 

Sökord Antal 
ref. 

Antal 
valda 

studier 
1 FT Hiv 38040  
2 FT Shame 1655  
3 FT Hiv AND Shame 44 1 

 
PubMed 2008 01 29  

Söknr * 
Sökord Antal 

ref. 

Antal 
valda 

studier 
1 FT Shame 1045  
2 FT Experience of 43717  
3 FT Hiv 61373  
4  Shame AND Experience of AND Hiv 21 1 
5  Shame OR guilt 7069  

6  Hiv infections OR Hiv OR human immunodeficiency virus OR Aids AND 
shame OR guilt AND Hiv/Aids stigma 20  

 
PsycInfo 2008 01 29  
Sök 
nr. 

* Sökord Antal 
ref. 

Antal 
valda 

ref. 
1 FT Shame 15416  
2 FT Stigma 22114  
3 FT Experience of 77850  
4 FT Hiv 42598  
5  Shame AND stigma AND experience of AND Hiv 187 2 
6 FT Hiv infections 1020  
8 FT Guilt OR blame OR shame 12819  
9 FT Hiv infections OR Hiv/Aids 14112  
10 FT Life experience OR qualitative OR narrative 132030  
11 FT Guilt OR blame OR shame AND Hiv infections OR Hiv/Aids AND Life 

experience OR qualitative OR narrative 64 2 

Totalt 10 
Artiklar funna genom referenslistor 5 

 
Total summa valda artiklar 15 

* MSH – Mesh termer i databasen PubMed, TSH – thesaurustermer i databasen CINAHL, FT – fritextsökning 
Begränsat till: Peer reviewed, English Language 
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Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=15) 
Författare  
/År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medel, 
Låg) 

Buseh, A.G., & 
Stevens, P.E. 
(2006) 
 

Kvalitativ 29 Afro-
amerikanska 
kvinnor 22-54 
år i USA 

10 intervjuer per 
deltagare över 2 
år. 
Kvalitativ analys 

Kvinnorna försökte 
motstå stigma genom 
att se det som andras 
okunskap, söka stöd 
och endast berätta om 
sin sjukdom för vissa. 
 

Hög 

Castro, R., Orozco, 
E., Eroza, E., 
Manca, M.C., 
Hernandez, J.J., & 
Aggletons, P. 
(1998) 
 

Kvalitativ 19 män och 10 
kvinnor i 
Mexico 

Intervjuer. 
Tematisk analys 
Grounded theory 

Utbildning krävs för 
att minska 
stigmatiseringen mot 
HIV-positiva. 

Hög 

Goggin, K., Catley, 
D., Brisco, S.T., 
Engelson, E.S., 
Rabkin, J.G., & 
Kotler, D.P. (2001) 
 

Kvalitativ 55 kvinnor 
från 
HIV/AIDS 
organisationer 
eller sjukhus i 
New York 
 

Intervjuer och 
BSI-skala för att 
mäta kvinnornas 
psykiska symtom. 
Innehållsanalys 

Sjukdom ledde till att 
kvinnorna fick en 
större motivation till 
att förändra sitt liv på 
ett positivt sätt.  
 

Hög 

Hobbs Lennerts, 
M., & Magilvy, 
J.K. 
(2000) 

Kvalitativ 12 vita, 
engelsktalande 
kvinnor från 
18 år, med låg 
inkomst 

Intervjuer samt 
observationer 
över 4 år. 
Grounded theory 
 

Viktigt att få hjälp 
bygga upp 
självkänslan, lära sig 
värdesätta sig själv 
och finna mening. 
 

Hög 

Lawless, S., 
Kippax, S., & 
Crawford, J. (1996) 
 

Kvalitativ 27 kvinnor 22-
55 år i 
Australien 

Intervjuer. 
Grounded theory 

Stigmat är kopplat till 
fördomar om 
drogmissbruk och 
promiskuöst leverne. 
De upplever sig ej 
vara ”bra kvinnor”. 
 

Hög 

Lekas, H-M.,  
Siegel, K., & 
Schrimshaw, E.W. 
(2006) 

Kvalitativ 158 kvinnor 
20-45 år med 
varierande 
etniskt 
ursprung i 
USA 
 

Intervjuer med 79 
kvinnor före 
HAART och 79 
kvinnor efter 
HAART. 
Tematisk inne- 
hållsanalys 
 

Den upplevda 
stigmatiseringen är 
densamma i de båda 
grupperna. De kände 
skam, psykisk stress 
och isolering. 
 

Hög 

Li, L., Wu, Z., Wu, 
S., Jia, M., Lieber, 
E., & Lu, Y.  
(2008) 
 

Kvalitativ 30 personer 
som är 
drabbade av 
HIV och 15 st 
familjemedle
mmar. 1/3 
kvinnor. 20-39 
år i Kina 

Intervjuer 
Kvalitativ inne-
hållsanalys 

Studien visar att 
familjen som finns 
runt om den HIV 
smittade också kan 
känna sig 
stigmatiserade av 
samhället 
runtomkring dem på 
grund av att de 
associeras med 
HIV/AIDS. 
 

Medel 
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Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=15) (forts.) 
Författare  
/År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medel, 
Låg) 

Marshall, P.A., & 
O’Keefe, J. P. 
(1995) 
 

Kvalitativ En man som 
lever med HIV 
i USA 

Intervju  Syftet var att söka 
efter mannens 
upplevelser av att 
leva med HIV/AIDS, 
vilket visade sig i att 
han uttryckte känslor 
av skam och rädsla. 
 

Medel 

Mayers, A.M., 
Naples, N.A., & 
Dybline Nilsen, R. 
(2005) 

Kvalitativ 9 hetero-
sexuella 
kvinnor, 29-48 
år med låg 
inkomst o 
barn, i USA 

Intervjuer. 
Tematisk 
innehållsanalys 

De kämpade med 
känslor som skam, 
ansvar, hjälplöshet 
och isolering. Barnen 
var en viktig faktor 
för att orka. 
 

Hög 

Paxton, S. 
(2002) 

Kvalitativ 75 män (32 st) 
och kvinnor 
(43 st) 11-52 
år från Afrika 
(31 st), Asien 
(30 st) och 
Australien (14 
st) 

Intervjuer Att öppet berätta om 
sin status som HIV 
positiv kan vara 
stärkande och hjälpa 
att motverka 
stigmatisering trots 
att det kan vara svårt. 
 
 

Medel 

Plattner, I.E., & 
Meiring, N. (2006) 
 

Kvalitativ 8 kvinnor och 
2 män, 20-48 
år i Namibia 

Intervjuer. 
Innehållsanalys 

De kom fram till att 
det är viktigt att 
personerna med 
HIV/AIDS ser en 
mening i sitt liv för 
att kunna hantera 
stressen som 
HIV/AIDS medför. 
Viktigt att hitta bra 
copingstrategier. 
 

Medel 

Rohlender, P., & 
Gibson, K. 
(2006) 

Kvalitativ 10 fattiga, 
svarta kvinnor 
16-47 år i 
Sydafrika 

Intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Kvinnorna 
stigmatiserades av 
omgivningen vilket 
påverkade den egna 
synen på sig själv. 
 

Hög 

Ross, R., 
Sawatphanit, W., 
Draucker, C.D., & 
Suwansujarid, T. 
(2007) 
 

Kvalitativ 10 gravida 
kvinnor i 
Thailand 

5-12 intervjuer 
per deltagare. 
Tematisk 
innehållsanalys 

Att kämpa bestod i att 
till en början kämpa 
ensam, senare dela 
kampen och kämpa 
för barnet. 

Hög 

Stanley. D, L., 
(1999) 
 

Kvalitativ 15 st. vita, 
medelklass, 
heterosexuella 
kvinnor 28-65 
år i USA 

Intervjuer samt 2 
års fältarbete 

Kvinnorna försökte 
förändra de negativa 
bilderna av 
HIV/AIDS som ett 
sätt att hantera 
stigmatiseringen. 
 

Medel 



10 

 

Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=15) (forts.) 
Författare  
/År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medel, 
Låg) 

Stevens, P.E., & 
Hildebrandt, E. 
(2006) 

Kvalitativ 55 st. kvinnor 
23-54 år med 
varierande 
etniskt 
ursprung i 
USA 

Långtidsstudie, 10 
intervjuer per 
deltagare över 2 
år. 
Datoriserad 
analys. 

Att få beskedet 
innebar chock, ilska 
och de behövde stöd. 
På lång sikt 
upplevdes depression, 
förträngning, skam, 
missbruk och 
suicidförsök. 

Hög 

 

Analys 

Vi har valt att beskriva upplevelsen av skam och skuld hos personer som lever med HIV från 

ett inifrånperspektiv. Analys har skett genom kvalitativ innehållsanalys med en manifest 

ansats. Det är en metod för att analysera beskrivande data för att i texten identifiera mönster 

och teman (Polit & Beck, 2004, s. 580, 714). Manifest innehållsanalys innebär att vi har tittat 

på det som står i texten, det uppenbara, och inte tolkat det som står (Graneheim & Lundman, 

2003). Varje text har lästs igenom för att identifiera de textenheter som svarar mot vårt syfte. 

Textenheter är delar av texten, meningar eller stycken. Varje textenhet fick sedan en kod för 

att vi skulle kunna gå tillbaka till ursprungsmaterialet vid osäkerhet om i vilken kontext 

textenheten återfanns. Vårt nästa steg var att kondensera varje textenhet, detta innebär att 

texten kortades ner utan att förlora innehållet, det vill säga bevarat textens kärna. Abstraktion 

innebär enligt Graneheim och Lundman (2003) att den kondenserade texten grupperas efter 

sitt innehåll, detta för att kunna beskriva innehållet på en högre logisk nivå. Kategoriseringen 

har vi gjort i fem steg för att slutligen resultera i fyra kategorier. Målet med innehållsanalysen 

var att ta fram kategorier som svarar mot syftet men vars innehåll är homogent inom kategorin 

men heterogent mellan kategorierna (jfr Graneheim & Lundman, 2003).  
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier (tabell 3). Dessa kategorier presenteras sedan i brödtext 

med styrkande citat från de analyserade artiklarna.  

Tabell 3 Översikt över kategorier (n=4) 

Kategorier 
Att känna självförebråelse 
Att känna sig smittsam och smutsig 
Att känna rädsla 
Att lära sig hantera sina känslor 
 

Att känna självförebråelse 

I en studie av Castro, Orozco, Eroza, Manca, Hernandez och Aggletons (1998) beskrev 

personer med HIV ett behov av att ge mening och förklaring till hur och varför de blivit 

smittade. Dessa förklaringar orsakade känslor av självförebråelse och i ett flertal studier 

(Marshall & O’Keefe, 1995; Lawless, Kippax & Crawford, 1996; Stanley, 1999) framkom det 

att de ansåg sig själva vara skyldiga till att sjukdomen drabbat dem. Fyra studier (Buseh & 

Stevens, 2006; Marshall & O’Keefe, 1995; Plattner & Meiring, 2006; Rohlender & Gibson, 

2006) handlade om hur sjukdomen sågs som en konsekvens av det egna handlandet och i 

stället för att lägga skulden på andra lades den på sig själv. I tre av studierna (Marshall & 

O’Keefe, 1995; Plattner & Meiring, 2006; Stanley, 1999) anklagade deltagare sig själva för 

sina tidigare liv och ansåg sig förtjäna sjukdomen på grund av ett oansvarigt agerande. Detta 

då de hade levt ett vidlyftigt liv med mycket fester, många olika sexuella förbindelser, 

oskyddat sex (Marshall & O’Keefe, 1995; Plattner & Meiring, 2006; Stanley, 1999) eller 

drogmissbruk (Lawless et al., 1996). I en studie (Marshall & O’Keefe, 1995) framkom det att 

personer som smittats via homosexuella kontakter ansåg sig ha fått sjukdomen som en 

konsekvens av sitt homosexuella leverne. 

No one deserves to get the virus. But when you didn’t care … 
sometimes I say I deserve it. I knew how to protect myself, I knew 
it. I was a promoter, a person who promoted condom use. But it 
happened, I don’t know how. (Plattner & Meiring, 2006, s. 243) 

Ett par studier (Marshall & O’Keefe, 1995; Mayers, Naples & Dybline Nilsen, 2005) beskrev 

att personer med HIV såg sjukdomen som ett straff eller som en prövning från Gud för att ha 

levt ett syndfullt liv som enligt många gjort dem till dåliga människor. I studier av Castro et 
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al. (1998) och Stanley (1999) ansåg personer att de uppfört sig illa genom att se ner på andra 

och sjukdomen sågs därför som Guds sätt att straffa. 

And yes, I believe that…you know, sometimes you go looking for it. 
I mean you yourself go looking for your illness, or maybe you 
don’t look after yourself and all that. You see, I misbehaved 
because I went there, and so I said to myself: ‘God is punishing 
me’, that’s how I think… (Castro et al., 1998, s. 589) 

 
I studier av Lawless et al. (1996) och Mayers et al. (2005) beskrev personer med HIV som 

fört vidare viruset och smittat någon annan att det uppstod känslor av skam och 

självförebråelse. Ett par studier (Hobbs Lennerts & Magilvy, 2000; Stanley, 1999) beskrev att 

de kände sig som ett avskum, som en kriminell eller som den hemskaste personen i världen. 

”I felt so guilty I couldn’t look at him I thought I had killed someone… ” (Lawless et al., 

1996, s. 1375). I ett flertal studier (Goggin, Catley, Brisco, Engelson, Rabkin & Kotler, 2001; 

Mayers et al., 2005; Stanley, 1999) beskrev kvinnor med HIV som fört över sjukdomen till 

sina barn att de upplevde extra starka känslor av skuld men även känslor av sorg och 

hjälplöshet gentemot sina barn. I en studie av Goggin et al. (2001) framkom det att känslorna 

av skuld grundade sig inte bara i att ha fört sjukdomen vidare utan även i att inte alltid kunna 

finnas där för sina friska barn och närstående. Tre studier (Goggin et al., 2001; Mayers et al., 

2005; Paxton, 2002) visade att deltagare upplevde en rädsla över vad som skulle hända med 

familjen och det uppstod skuldkänslor över det lidande de måste gå igenom. I en studie av 

Stevens och Hildebrandt (2006) beskrev kvinnor med HIV att de kände sig förgiftade av 

sjukdomen och att de därför inte kunde ta hand om sina barn.  

 

I worry about my girl especially because she’s small. You know? I 
mean I don’t know. I don’t know if I’ll be there when she’s going 
to need me. I don’t know if I’m going to be there for her father. I 
don’t know what they’re going to do without me. (Goggin et al., 
2001, s. 85-86) 

 

I en studie av Castro et al. (1998) beskrev personer med HIV att när de hamnade i ett sådant 

sjukdomstillstånd att de inte längre kunde arbeta upplevde de känslor av skuld över att de inte 

längre kunde hjälpa till att försörja familjen. Detta innebar att familjen tvingades till att 

kompensera för den inkomst som försvann vilket medförde att de tvingades arbeta mer men 

känslan av skuld uppstod även för att sjukdomen själv innebar nya ekonomiska utgifter. 
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 Att känna sig smittsam och smutsig 

Ett flertal studier (Marshall & O’Keefe, 1995; Rohlender & Gibson, 2006; Stanley, 1999) 

beskrev att personer med HIV upplevde sig vara smittsamma, farliga och icke socialt 

accepterade. De kände en ängslan över att smitta ner andras värld och hade skuldkänslor över 

att vara någon som är kapabel att smitta andra. I En studie av Buseh och Stevens (2006) 

beskrev personer med HIV att de kände sig som en bakterie, vilket ledde till att de inte ville 

beröra någon annan (Buseh & Stevens, 2006; Lekas, Siegel & Schrimshaw, 2006).  

She made me feel like if I had all these types of stuff growing out of 
my body, you know? She made me feel alienated. She made me feel 
like I was nobody, “you know? (Lekas et al., 2006, s. 1180) 

Flera studier (Rohlender & Gibson, 2006; Stanley, 1999; Stevens & Hildebrandt, 2006) visade 

att personer med HIV upplevde sig själva som smittsamma vilket medförde att de även kände 

sig smutsiga. Andra studier (Lawless et al., 1996; Marshall & O’Keefe, 1995) beskrev att 

personerna hade en hemsk känsla av att vara orena, att blodet och hela kroppen kändes 

smutsig och hur mycket de än tvättade sig gick känslan av att vara smutsig inte bort. Stevens 

och Hildebrandt (2006) beskrev även att personer med HIV kände sig så smutsiga att de ville 

tvätta sig själva med blekmedel. Upplevelsen av sig själv som smutsig medförde att de inte 

ville använda samma badrum och saker som familjen använde. 

After the anger process came the awful feeling of dirtiness and I 
can’t – I couldn’t get out of the shower. I was scrubbing and 
scrubbing my teeth and I’d come out of the shower all shampooed 
and scrubbed and clean and polished and felt dirty… (Lawless et 
al., 1996, s. 1375) 

I en studie av Lekas et al. (2006) framkom det att personers upplevelse av sig själv som 

smittsam och smutsig förstärktes av kränkande behandling från omgivningen. De upplevde 

sig förnedrade och hånade då folk tittade och pratade bakom ryggen samt när de hörde 

nedsättande kommentarer från andra. De som blivit kränkta offentligt upplevde starka känslor 

av skam. Personer med HIV beskrev att många trodde att sjukdomen smittade via social 

kontakt varvid de tvingades utstå en rad förnedrande hygieniska procedurer såsom att äta från 

plasttallrikar som sedan slängdes och tvätta sina sängkläder separat. I ett flertal studier (Castro 

et al., 1998; Lekas et al., 2006; Stevens & Hildebrandt, 2006) beskrev personer hur deras 

närstående tvingade dem att bo och äta avskilt från övriga familjen. Detta resulterade i starka 

känslor av skam och själväckel och en studie av Lekas et al. (2006) visade att de upplevde sig 

på grund av andras rädsla över att smittas som en spetälsk, en person som alla stöter bort. 
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“She [aunt] would bleach everything down. Ah, I had my fork, my 
spoon, my knife, my plate, everything put to the side. My own glass 
… [I felt] very uncomfortable. I remember at one time thinking, a, 
‘damn, man, I wonder if this is the same way lepers in the olden 
days felt?’ You know everybody used to push them aside … she 
made me feel like a leper, you know?” (Lekas et al., 2006, s. 1180) 

I ett flertal studier (Lekas et al., 2006; Paxton, 2002; Stevens & Hildebrandt, 2006) beskrev 

personer med HIV även känslor av skam, förlust och värdelöshet vilket kopplades till förlust 

av mänskliga värden såsom gemenskap, närhet och sexualitet. Stevens och Hildebrandt (2006) 

påvisade att denna starka skamkänsla kunde leda till en önskan att inte längre leva.  

”When I think about my HIV status, I feel like a worthless piece of 
shit.”. (Stevens & Hildebrandt, 2006, s. 217) 
 

Att känna rädsla 

I ett flertal studier (Lawless et al., 1996; Lekas et al., 2006; Li, Wu, Wu, Jia, Lieber & Lu, 

2008; Stanley, 1999) beskrev personer med HIV att de upplevde att sjukdomen kopplades 

samman med ”dåligt beteende” såsom drogmissbruk, prostitution, promiskuöst leverne och 

homosexualitet. Två studier (Lawless et al., 1996; Rohlender & Gibson, 2006) beskrev även 

att personerna därför kände en rädsla över att andra skulle tro att de hade smittats på ett sådant 

sätt och döma dem för det. I en studie av Lekas et al. (2006) framkom det att vetskapen över 

vilken syn andra hade på HIV gjorde att de drabbade kände skam över sin sjukdom trots att de 

aldrig hade blivit utsatta för någon diskriminering. Två studier (Lekas et al., 2006; Stanley, 

1999) visade att speciellt kvinnor kände skam över sin sjukdom då de var rädda att samhället 

skulle tro att de hade smittats på grund av att de hade varit prostituerade eller levt ett lösaktigt 

liv. De upplevde att de som kvinnor med HIV stämplades annorlunda än män med HIV och 

att det var lättare för män att bli accepterade av samhället. De kände att bara för att de var 

kvinnor och sexuellt infekterade av HIV förmodade andra att de hade sålt sin kropp. I Lekas 

et al. (2006) beskrevs även att vita kvinnor som var drabbade av HIV upplevde att de hade 

svårare än svarta kvinnor att berätta om sin sjukdom. Detta på grund av att det egna ”vita 

samhället” upplevdes mer fördomsfullt och de kände sig därför generade att berätta om sin 

status. 

I think the world out there may view women [with Hiv] as ’sluts or 
tramps’ and they would view a man as, well ’that’s a man being a 
man.’ (Lekas et al., 2006, s. 1177) 
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I studier av Lawless et al. (1996) och Lekas et al. (2006) framkom det att samhällets negativa 

och dömande bilder av personer med HIV ledde till känslor av skam och skuld hos de 

drabbade. I en studie av Marshall och O’Keefe (1995) beskrev personer att upplevelsen av att 

som homosexuell ha stridit mot de sociala normerna gjorde det svårt att vistas offentligt på 

grund av en rädsla att andra skulle förstå att de hade HIV, och på vilket sätt de hade smittats. I 

två andra studier av Lekas et al. (2006) Ross, Sawatphanit, Draucker och Suwansujarid,(2007) 

beskrevs liknande skuld- och skamkänslor av de personer som smittats via missbruk eller 

genom ett promiskuöst leverne. 

…//…some days I feel ashamed from the fact that I got it from 
shooting up. But I don’t want people to ask, ’oh, how did you get 
it?’ ’ oh, I got it from shooting up’.(Lekas et al., 2006, s. 1172) 

Flera studier (Buseh & Stevens, 2006; Marshall & O’Keefe, 1995; Paxton, 2002; Stanley, 

1999) beskrev att personer som lever med HIV var konstant oroliga över att andra skulle få 

reda på att de var smittade vilket ledde till att de isolerade sig. I en studie av Marshall och 

O’Keefe (1995) upplevde personer att skammen över sjukdomen var så stark att de kände att 

andra kunde se att de var smittade av HIV, vilket skapade en rädsla att gå ut. 

I am so afraid to step outside my four walls because of the fear 
that people will recognize the fact that I have AIDS. (Marshall & 
O’Keefe, 1995, s. 73) 

Studier av Mayers et al. (2005) och Paxton (2002) beskrev hur personer med HIV upplevde 

HIV annorlunda än andra sjukdomar eftersom människor var mer rädda att bli smittade. 

Därför dolde de sin HIV status av rädsla för negativ respons från andra. I ett par studier 

(Rohlender & Gibson, 2006; Stanley, 1999) framkom det att ett sätt för dem att dölja sin HIV 

status var att förklä sjukdomen som någon annan, mer socialt accepterad sjukdom såsom 

cancer. Ett flertal studier (Lekas et al., 2006; Marshall & O’Keefe, 1995; Stanley, 1999; 

Stevens & Hildebrandt, 2006) påvisade att rädslan grundade sig i hur andra skulle reagera, att 

andra skulle ta avstånd och att de skulle bli bortstötta av sina närstående. I Lekas et al. (2006) 

beskrev personer med HIV att känslan av skam också uppstod på grund av vad andra skulle 

tänka och tro om dem, då samhället framställde HIV som en moraliskt förkastlig sjukdom. 

Därför kände den drabbade sig som förgiftade och som ett monster. 

…once they realize that I have AIDS they will lock me up, never 
come near me and put me away. (Marshall & O’Keefe, 1995, 73) 
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I was afraid how people were going to treat me, what people were 
going to say. (Stevens & Hildebrandt, 2006, s. 217) 

Personer med HIV uttryckte i en studie av Stanley (1999) att sjukdomen hade medfört känslor 

av skuld och förlorad heder. De var rädda att förlora sin sociala status då HIV inte passade in i 

deras offentliga image. I ett par studier (Castro et al., 1998; Stevens & Hildebrandt, 2006) 

beskrev personer med HIV att de även kände skam inombords och var djupt förödmjukade 

över att sjukdomen hade kränkt och vanärat dem. 

 I know that being a mother, a teacher, and a good public figure is 
just part of who I am, but that public image is very attractive to 
me, and HIV just doesn’t fit into that picture. (Stanley, 1999, 
s.110) 

I en studie av Li et al. (2008) framkom det att personer med HIV kände rädsla över att de som 

smittade skulle dra skam över sin familj, vilket var en stor psykisk påfrestning för den 

drabbade. Skammen uppstod på grund av att andra ofta kopplade samman HIV med 

drogmissbruk och ett promiskuöst leverne. Rädslan bestod även i att familjen skulle skämmas 

över dem och att vissa familjemedlemmar skulle undvika att synas med dem offentligt. 

I´m just worried – worried that after [our neighbors in the village] 
knew, it would be bad and inconvenient to my family, family or 
relatives around, right? (Li et al., 2008, s. 435) 

 

Att lära sig hantera sina känslor 

Ett par studier (Buseh & Stevens, 2006; Ross et al., 2007) beskrev att känslorna av skam och 

skuld hos personer med HIV var lättare att hantera och komma över då de fick möta andra i 

samma situation. När de träffade andra HIV positiva som förstod vad de gick igenom hjälpte 

det till att minska känslorna av inre stress. 

I dare not tell anyone in my family that I am HIV positive. But I 
have my pals here with me who are in the same ’boat’ as me and 
understand me. (Ross et al., 2007, s. 737) 

En studie (Hobbs Lennerts & Magilvy, 2000) visade att personer med HIV även upplevde att 

känslorna av skam och skuld kunde minska av att berätta för andra, även de som inte hade 

HIV. När de kände att de kunde tala om sjukdomen minskade deras anklagelser mot sig själva 

och skapade därmed en bättre självbild samt ledde till en känsla av att vara mindre smutsig. I 

en studie av Paxton (2002) framkom att personer inte ville känna skam och förneka sig själva 
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på grund av sjukdomen och när de istället talade om den gav det ett bättre självförtroende, och 

i en studie av Plattner och Meiring (2006) beskrev personer att känslan av att vara personligt 

ansvariga för sjukdomen gjorde det lättare att acceptera den. 

The biggest thing after telling was not feeling guilt and blaming 
myself anymore. (Hobbs Lennerts & Magilvy, 2000, s. 65) 

[Speaking out] makes me feel good. It enhances confidence in 
myself. It gives me a lot. (Paxton, 2002, s. 564) 

I studier av Mayers et al. (2005) och Stanley (1999) beskrev personer med HIV att genom att 

börja betrakta sitt nuvarande liv som bättre i förhållande till det liv de tidigare levt, kände de 

att de lättare kunde hantera sina känslor av skam och skuld. De kände att de efterhand kunde 

etablera en starkare identitet. I studien av Mayers et al. (2005) beskrev de personer som 

tidigare varit fast i drogmissbruk att de kände stolthet i att ha ändrat sitt beteende efter sin 

HIV diagnos och vissa kunde därmed känna ett stöd från Gud. 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av skam och skuld hos personer 

som lever med HIV och analysen resulterade i fyra kategorier: Att känna självförebråelse, Att 

känna sig smittsam och smutsig, Att känna rädsla, Att lära sig hantera sina känslor. 

I resultatet av denna litteraturstudie framkom det att personer som lever med HIV kände 

självförebråelse och anklagade sig själva för att ha drabbats av sjukdomen på grund av ett 

oansvarigt leverne. Enligt Sontag (1988, s. 30-31) är den skam som uppstår hos den som har 

drabbats av HIV ofta förknippad med känslor av självförebråelse. Personer som drabbats av 

till exempel cancer frågar sig ofta ”varför just jag?” medan personer som drabbats av HIV 

istället vet hur de har fått sjukdomen eller tror att de vet. Sjukdomar som HIV vilka 

framförallt överförs via sexuellt umgänge ses som ett mycket större hot hos de personer som 

är mer sexuellt aktiva. Det är på grund av detta lätt att se sjukdomen som ett straff för sitt 

leverne. I vår litteraturstudie framkom det även att personer med HIV såg sjukdomen som ett 

straff från Gud. Att se på sjukdom som ett straff är enligt Sontag (1988, s. 53-54) den äldsta 

föreställningen om vad som orsakar sjukdom. Ända tillbaka i antikens Grekland skrevs det 

flera avhandlingar om epidemiska sjukdomar såsom böldpest vilken hade uppstått på grund av 
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”guds vrede”, dock ansågs inte dessa sjukdomar vara skamliga. De första sjukdomarna som 

beskrevs som frånstötande, straffande och kollektivt angripande var spetälska och syfilis på 

1400-talet, vilka ansågs vara ett straff från gud för ”allmän tygellöshet”, en syn som idag kan 

kopplas ihop med HIV. Det finns enligt Kleinman (1988, s. 159-160) ofta en religiös koppling 

till stigmatiseringen av vissa människor, där den sjuke ses som syndfull, ondskefull eller som 

moraliskt svag. Den stigmatiserade ses som en avvikare, en motsats till det ”normala”. 

Vår litteraturstudie visade att personer med HIV upplevde skuld över att deras sjukdom hade 

drabbat andra och speciellt kvinnorna kände skuld över att de inte kunde ta hand om sina 

barn. Enligt Lichtenstein, Laska och Clair (2002) känner kvinnor som lever med HIV att de 

inte längre kan fylla sin roll som mor på samma sätt som tidigare. De känner oro för vad som 

skulle hända med barnen efter sin död men även en rädsla för hur barnen skulle behandlas av 

andra (Bogart et al., 2008). Vår litteraturstudie visade även att när sjukdomen utvecklades och 

fler följdsjukdomar tillstötte, upplevde personer med HIV sig som en börda för familjen som 

tvingades anpassa sig efter dem då de inte längre kunde hjälpa till på samma sätt som tidigare. 

Detta kan även påvisas i relation till andra kroniska sjukdomar som till exempel Multipel 

Skleros (MS) och kvinnor med MS som upplever att de känner sig beroende av andra och att 

de är en börda då de inte kan klara sig själv. Att känna sig beroende av andra skapar känslor 

av sårbarhet och att den egna friheten är begränsad (Olsson, 2007). 

I resultatet av vår litteraturstudie framkom det att personer som lever med HIV ofta kände sig 

smutsiga, smittsamma och som en fara för andra, speciellt vid sexuella relationer. 

Upplevelsen av sig själv som smittsam, smutsig och oren framkommer även i relation till 

andra sexuellt överförbara sjukdomar (STD) enligt Newton och McCabe (2008) och till 

Hepatit C enligt (Beeching, 2004), sjukdomar där personen uppfattas som en förorenad källa 

till infektion. Denna syn har enligt Pierret (2000) en negativ inverkan på personers möjlighet 

att hantera sjukdomen. Att som vår litteraturstudie visade att utsättas för kränkande 

behandling från andra människor förstärkte känslan av sig själv som smittsam och smutsig. 

Detta fick därmed personer med HIV att känna sig värdelösa, som att de hade förlorat sitt 

mänskliga värde. Enligt Kleinman (1988, s. 160) riskerar den som utsätts för diskriminering 

och bortstötning att börja acceptera en sådan behandling och till och med att förvänta sig den. 

Sådana föreställningar görs till sina egna och personen upplever sig ha förlorat sin identitet.  

Personer i vår litteraturstudie kände även att de hade förlorat gemenskapen och närheten till 

andra människor, och upplevde att sexualiteten hade gått förlorad eftersom de inte längre 
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kände sig som en sexuell varelse. Enligt Newton och McCabe (2008) är just sexualiteten 

viktig för människors upplevelse av sig själva och World association for sexual health (WAS, 

1999) belyser att sexualiteten är en väsentlig del hos varje människa och viktig för dennes 

välmående. Personer med andra sexuellt överförbara sjukdomar, såsom genital herpes och 

kondylom, har beskrivit känslor av att deras sexuella beteende hindrades och att de inte längre 

kunde göra sexuella närmanden mot andra då de kände en enorm rädsla att överföra 

sjukdomen. Andra upplevde känslor av att vara mindre åtråvärda och attraktiva sedan de blev 

smittade av en STD (Newton & McCabe 2008). Utvecklingen av sexualiteten beror på den 

enskilda människans behov av kontakt, intimitet, emotionella uttryck, behag, ömsinthet och 

kärlek (WAS, 1999). Enligt World Health Organization (WHO, 2006) har sjukdomar som 

HIV en negativ påverkan på den sexuella hälsan och därmed på dessa personers välmående. 

HIV minskar kvinnors chanser att bli gravida, och sjukdomen har därför en negativ påverkan 

på deras sexuella och reproduktiva hälsa. Som vårdpersonal är det enligt WHO (2006) viktigt 

att informera personen om möjligheten till fortsatt sexuellt umgänge trots HIV diagnosen och 

hur de kan praktisera säkert sex för att inte sprida smittan vidare. Likaså är det viktigt att 

informera kvinnor om hur de skall gå till väga om de önskar bli gravida och hur de kan 

minska risken att föra viruset vidare till barnet. 

I denna litteraturstudies resultat påvisades att personer med HIV kände rädsla för hur andra 

skulle reagera och tänka om dem.  De var rädda att andra skulle tro att de hade smittats på ett 

sådant sätt som kunde kopplas med ”dåligt beteende” såsom drogmissbruk, prostitution, 

promiskuöst leverne och homosexualitet och döma dem för det. Rädslan för andras reaktioner 

ledde till isolering och att personer med HIV förklädde sjukdomen som något annat som till 

exempel cancer. Kleinman (1988, s. 5-22) beskriver att hur människor tänker om sjukdom 

skapas av den kultur personen lever i, vilket i sin tur påverkar hur omgivningen bemöter och 

förstår sjukdom. Det finns därför mer eller minde ”normala” och accepterade sätt att vara 

sjuk. Likaså har olika sjukdomar olika innebörd och mening i olika kulturer, de har olika 

social betydelse och utsätts därmed för olika stark stigmatisering. Till exempel i Asien är 

psykiskt sjuka personer starkt stigmatiserade. Kleinman beskriver vidare hur sjukdomar som 

anses vara farliga ändras även över tid. Under medeltiden var det böldpesten, senare spetälska 

och syfilis som ansågs farliga. Idag bär sjukdomar som HIV och genital herpes med sig extra 

mycket negativ social och kulturell innebörd då de anses vara både frånstötande och skamliga. 

Känslorna av skam och skuld som upplevs av personer med HIV är kopplade till de fördomar 

som finns om sjukdomen. Alla sjukdomar kan enligt Sontag (1978/1981, s. 5-13) uppfattas 
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som omoraliskt smittsamma bara man känner tillräckligt mycket rädsla för den. Lösningen är 

att tala om sjukdomen och på så vis ta bort missuppfattningarna och myterna kring den. 

I vår litteraturstudie framkom det också att speciellt kvinnor med HIV kände mer skam över 

sin sjukdom. De var rädda att samhället skulle tro att de hade smittats på grund av att de hade 

varit prostituerade eller levt ett lösaktigt liv. De upplevde att de behandlades annorlunda än 

män. Enligt WHO (2006) är risken för att en kvinna skall smittas, speciellt unga, större än den 

är för en man. Duffy (2005) menar att kvinnor är, speciellt i fattigare länder, redan utsatta och 

marginaliserade. När en kvinna drabbas av HIV är det oftast hon som får skulden för smittan, 

trots att hon mest troligt har smittats av sin man eftersom det är mer tolererat att män lever 

promiskuöst medan kvinnan skall vara trogen sin man. När en gift kvinna drabbas av HIV 

riskerar de att bli utfrusna av både sina svärföräldrar och sin egen familj. Att kvinnan 

skuldbeläggs är ett återkommande mönster i relation till andra sexuellt överförbara sjukdomar 

genom historien. Kleinman (1988, s. 12-13) påstår att traditionellt har många samhällen 

associerat kvinnlighet med den vänstra sidan av kroppen vilken representerar förorening, 

mörker, syndfulla motiv och bärare av negativa motpoler till mannen, vilken associeras med 

den högra sidan av kroppen. Denna syn påverkar de sociala rollerna i samhället och kan 

därför vara grunden till att kvinnor idag ses som smittbärare. 

Det framkom i vår litteraturstudie också att personer med homosexuell läggning och HIV 

kände rädsla och skam över att de hade smittats på ett sätt som inte var accepterat av 

samhället. Bogart et al. (2007) menar att både vara homosexuell och infekterad av HIV skapar 

en dubbel skam och stigmatisering då personen anses ha brutit mot samhällets normer på flera 

sätt. Enligt Tangney (1995, s. 114) kommer känslor som skam och skuld från känslan av att 

ha brutit mot moraliska värderingar och ideal, och man tänker därför att dessa känslor är 

privata och kopplade till jaget men de är dock även känslor nära kopplade till 

mellanmänskliga relationer. De egna idealen utvecklas och grundläggs tidigt och är en del av 

socialisationsprocessen. Vi lär oss att känna skam och skuld då vi misslyckas och känslorna 

upplevs sedan i relation till mellanmänskliga relationer. Hur skam och skuld upplevs av 

personen påverkas alltså av den sociala och kulturella kontexten. Icke HIV smittade personer 

uttrycker i en studie av Hong et al. (2008) att de känner sympati för dem som smittats via 

blodtransfusioner och för de barn som smittats via sin mor. Dock anser personer i nämnd 

studie att de som smittats via sexuella kontakter och de som umgåtts med vad de anser vara 

suspekta människor inte förtjänar någon sympati överhuvudtaget. Detta på grund av att de 
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tycker att personer som smittats på ett sådant sätt får skylla sig själva då de har betett sig på 

ett omoraliskt sätt och inte tagit hand om sig själva. Denna syn att man håller de smittade 

personerna personligt ansvariga över sin sjukdom på grund av deras leverne är inte enligt 

Hong et al. (2008) endast kopplad till HIV utan även till andra sexuellt överförbara sjukdomar 

(STD) såsom gonorré och syfilis.   

Resultatet i denna litteraturstudie visade att känslorna av skam och skuld hos personer med 

HIV minskade när de lärde sig hantera sina känslor bland annat genom att få berätta och 

prata om sjukdomen. Conrad (1987) framhäver att förutsättningen för detta är att personen lär 

sig förhålla sig till och lära sig leva med den förändrade kroppen och på så sätt finna ny 

mening. Conrad (1987) och Gosling (2008) menar att om personen ska kunna lära sig hantera 

sjukdomen, finna ny mening och att känna hopp måste man konfrontera de negativa känslorna 

av skam, skuld, hopplöshet och rädsla som ofta uppstår. Detta underlättas av att möta och tala 

med andra som personerna känner förtroende för. Då studier (Conrad, 1987; Gosling, 2008) 

visar att det är positivt för personer med HIV att möta andra i samma situation är det viktigt 

för vårdpersonal att hjälpa personen att hitta stödgrupper som denne kan delta i för att få prata 

om sina upplevelser och känslor som har uppstått i samband med diagnosen.  

Omvårdnadsinterventioner 

Information om sjukdomen är en viktig komponent för att personer med kronisk sjukdom 

skall kunna klara sin vardag och minska osäkerhet och lidande. Här har vårdpersonalen en 

viktig roll att fylla då den sjuke ofta vänder sig till dem för stöd (Conrad, 1987). För att 

förändra människors attityder (Bogart et al, 2007) och för att minska den stigmatisering och 

diskriminering som finns mot personer med HIV (Duffy, 2005) är det viktigt att informera 

både den smittade och dess närstående om sjukdomen och hur den smittar (Bogart et al., 

2007). Negativa attityder och okunskap existerar dock även hos dem som är menade att stötta 

den sjuke varför information om sjukdomen är viktig även till dem. Fördomarna och rädslan 

riskerar annars att påverka omvårdnaden (Lichtenstein et al., 2002). En person kan känna 

skam i förhållande till många sjukdomar och tvingas möta vårdpersonal och delge sina 

problem. Därför är det viktigt att vara medveten om de känslor som den sjuke kan uppleva 

(Kleinman, 1988, s. 160-161). Vårdpersonalen har en viktig roll i att stötta personer med HIV 

för att de ska kunna hantera och minska sina upplevelser av skam och skuld. 
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Metoddiskussion 

Vi har i denna litteraturstudie valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats då denna metod är lämplig för att få fram personers upplevelser av ett 

specifikt fenomen (Downe-Wamboldt, 1992). Vi har diskuterat och granskat vår metods 

fördelar och begränsningar utifrån begreppen pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255).  

För att öka studiens pålitlighet har tillvägagångssättet noggrant beskrivits för att läsaren skall 

kunna följa hur vi har gått tillväga (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). Artikelsökningar 

och använda databaser är tydligt presenterade i en tabell i metoddelen. Tydligheten över 

tillvägagångssättet är viktigt för att andra forskare skall kunna göra en liknande studie med ett 

liknande resultat (Polit & Beck, 2008, s. 434-435). För att få en bra kvalitet på resultatet har 

artiklarna kvalitetsgranskats utifrån kriterier i Willman et al. (2006, s. 94-97, 156-157). Vår 

ovana att kvalitetsgranska artiklar kan ses som en svaghet i studien, men för att undkomma 

detta har vi valt att kvalitetsgranska varje artikel var för sig för att sedan jämföra 

granskningsresultatet tillsammans och se om vi kommit fram till samma resultat. Att vara två 

ökar kvalitetsgranskningens pålitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att öka studiens trovärdighet är det viktigt att resultatet överensstämmer med personernas 

upplevelser (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). För att åstadkomma detta har vi i vår 

kondensering försökt vara textnära. Eftersom alla artiklar är skrivna på engelska vilket inte är 

vårt modersmål finns en risk för att ett visst innehåll gått förlorat. Svårigheten att finna 

relevant litteratur skulle kunna begränsa resultatets trovärdighet. Vi tror dock inte att ett större 

underlag skulle förändra resultatet nämnvärt då vi upplever att vårt resultat är nyanserat. För 

att styrka studiens resultat har vi vidare angett citat från originalartikeln. 

Resultatet av kvalitativa studier kan inte generaliseras men det kan överföras på människor 

som befinner sig i liknande kontexter (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Större delen av 

vårt underlag utgår från kvinnors upplevelse av att leva med HIV och det går därför inte att 

generalisera resultatet och utgå från att alla människor, det vill säga kvinnor och män oavsett 

sexuell läggning, har samma upplevelser. Det är dock troligt att kunskapen om personers 

upplevelse av skam och skuld till viss del kan föras över på både män och kvinnor som är 

drabbade av andra starkt stigmatiserade sjukdomar, såsom andra STD och blodburna 

sjukdomar. Vi valde att inte begränsa oss till kön, ålder eller sexuell läggning, dock 

resulterade vår sökning endast i studier baserade på kvinnor och homosexuella män, därav 
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bygger vårt resultat främst på kvinnor men även homosexuella män upplevelser av skam och 

skuld.  

Bekräftelsebarheten förstärks av att läsaren kan hitta tillbaka till den använda källan 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Detta har vi möjliggjort genom att tydligt referera till 

våra källor. 

Slutsats 

Det finns i samhället ett kollektivt synsätt på HIV som en sjukdom nära kopplad till sexualitet 

och drogmissbruk. Vår litteraturstudie visar att den drabbades upplevelse av skam och skuld 

grundar sig i och är kopplad till de fördomar som finns om HIV. Detta resulterar i tystnad, 

självförebråelse, rädsla, en känsla av förlorade mänskliga värden och en negativ självbild för 

de som lever med HIV. Fördomarna förstärker inte bara upplevelsen av skam och skuld utan 

gör det även svårare för personen att söka hjälp och ta emot behandling. Den starka 

stigmatiseringen som är kopplad till HIV riskerar att leda till att människor inte vågar testa sig 

då de inte vill veta om de har sjukdomen. Detta riskerar i sin tur att förvärra spridningen då 

människor inte vet att de är smittade och därmed inte skyddar sig vid sexuella kontakter. 

Det finns ett behov av vidare forskning gällande upplevelserna av att leva med HIV, då det 

mesta av den kunskap som idag finns om personers upplevelser av att leva med HIV är 

inriktad på den yttre stigmatisering och diskriminering som de utsätts för. Likaså finns ett 

behov av att undersöka upplevelsen av att leva med HIV hos heterosexuella män då de flesta 

studier som gjorts baserats på kvinnors eller homosexuella mäns upplevelser av sjukdomen. 

HIV är en av de lömskaste och mest stigmatiserade sjukdomarna i modern tid och det är 

viktigt att bekämpa den diskriminering, tystnad och ojämlikhet som uppstår med sjukdomen. 

Sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal spelar en viktig roll i att genom 

information bygga broar i samhället som kan resultera i en större förståelse för sjukdomen. 

Att riva murar av missförstånd, rädsla och diskriminering måste bli en viktig del för alla 

hälsokampanjer som bedrivs. För att kunna åstadkomma detta är det nödvändigt att 

vårdpersonal får en större inblick och en bättre förståelse över den drabbades situation och en 

större medvetenhet om att dessa personer kan bära på starka känslor av skam och skuld. Om 

en stödjande miljö kan åstadkommas runtomkring de personer som lever med HIV kan 

onödigt lidande elimineras. 
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