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Sammanfattning 
 
Bakgrund:   Idag beräknas minst 40 miljoner människor leva med den kroniska 
sjukdomen HIV. När HIV blev känt under 80-talet ansåg många att det endast var 
homosexuella eller personer som levde ett promiskuöst liv som smittades vilket gjorde 
att de smittade behandlades illa och frystes ut från samhället. Kunskapen inom området 
har ökat sedan dess, dock lever stigmatiseringen i samhället och inom vården kvar. 
Syfte: Att belysa hur personer med HIV upplever stigmatisering. M etod: Studien som 
gjorts är en allmän litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar. Resultat: 
Artiklarna analyserades och det framkom att personer med HIV upplever stigmatisering 
på flera sätt. Resultatet delades in i tre kategorier: Oro och rädsla inför att bli utsatt för 
stigmatisering, Diskriminering och utanförskap samt Strategier för att kunna hantera 
stigmatiseringen. Diskussion: Stigmatisering i vårdrelaterade situationer leder till 
lidande hos personer som är HIV-smittade. Stigman bidrar även till att personerna med 
HIV får en djupare insikt i vad som är betydelsefullt i livet. Som sjuksköterska är det 
viktigt att känna till hur stigman inom vården upplevs samt vilka positiva effekter den 
kan ge, för att kunna utföra optimal omvårdnad.  
 
 
Nyckelord: HIV, klient, litteraturstudie, patient, person, stigma och 
upplevelse. 
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Abstract 
Background: Today an estimated 40 million people are living with the chronic disease 

homosexuals or people who lived a promiscuous lifestyle that were at risk of infection. 
As a result the infected were treated badly and became outcasts of society. Knowledge 
in this area has increased since then, however stigma in the community and in health 
care still remains. Aim: To illuminate how persons with HIV experience stigma. 
M ethod: The study is based on 15 qualitative, scientific articles. Results: The articles 
were analyzed and it was found that persons with HIV experience stigma in many ways. 
The findings resulted in three categories: Fear and anxiety about being exposed to 
stigma, Discrimination and exclusion and Strategies for managing stigma. Discussion: 
Stigma in health-related situations leads to suffering among persons with HIV infection. 
Stigma also makes them get a deeper insight into what is important in life. As a nurse it 
is important to know how people perceive stigma in health care, and that there might be 
a beneficial effect, in order to perform optimal care. 
 
 
Keywords: HIV, client, literature review, patient, person, stigma and 

experience.  
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BAKGRUND 
I stora delar av världen förekommer stigmatisering av personer som lever med Humant 

immunbristvirus, HIV, vilket bekräftas genom aktuell forskning (Sowell & Phillips, 2010; 

Steward et al., 2011). Stigmatiseringen utspelar sig både i samhället som helhet och i 

vårdrelaterade situationer vilket är ett problem som handlar om inställning, attityd och 

okunskap. Om ingenting görs kommer stigmatiseringen att finnas kvar. Genom att arbeta 

professionellt inom vården i enlighet med de mänskliga rättigheterna (Regeringskansliet, 

2011) som bland annat betonar rätten till hälsa och rätten att inte bli diskriminerad, motverkas 

stigmatiseringen vilket är något som ingår i en allmänsjuksköterskas ansvar (Statens 

offentliga utredning [SOU], 2004:13). För att öka kunskapen hos sjukvårdspersonal och bland 

allmänheten görs studien utifrån hur personer med HIV upplever situationen.   

 

HIV är en av de största epidemierna i världen. Värst drabbade är länder söder om Sahara och 

därefter kommer Indien, Sydostasien och en del länder av forna Östeuropa (Bergström, 2010; 

Brändén & Andersson, 2004; Smittskyddsinstitutet [SMI], 2012). Forskning visar att för 

ungefär 100 år sedan infekterades människan av HIV för första gången (Bergström, 2010), 

och idag beräknas minst 40 miljoner individer leva med HIV varav 3 miljoner är barn under 

15 år. Människor har en tendens att tro att HIV är vanligast bland narkomaner, prostituerade 

eller hos män som har sex med män, dock är det bekräftat att den heterosexuella smittan är 

vanligast (Bergström, 2010; SOU, 2004:13; Sowell & Phillips, 2010).  

 

HIV tillhör gruppen retrovirus med låg smittsamhet och känns igen för att vara långsamt och 

kroniskt pågående. Viruset är utmärkande då det lagras i kroppens arvsmassa, DNA 

(Bergström, 2010; Brändén & Andersson, 2004) . Här skyddas viruset och är resistent mot 

immunförsvarets attacker (Brändén & Andersson, 2004). HIV smittar sexuellt, via 

blodtransfusioner och blodöverföringar samt från mamma till barn vid förlossning eller via 

bröstmjölken. Sjukdomen sprids inte genom sociala kontakter så som handslag och kramar, 

inte heller genom kyssar (Bergström, 2010; Brändén & Andersson, 2004; Moberg, 2000; 

SMI, 2012). Det finns inget botemedel mot HIV och sjukdomen är därför livslång, men 

utvecklingen går framåt och idag erhålls bromsmediciner som gör att smittade personer kan 

leva ett vardagligt och långt liv (Bergström, 2010; Eriksson, 2012; SMI, 2012). 
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I Sverige blev det 1985 möjligt att testa sig för HIV och det var då människors rädsla för 

sjukdomen började växa. HIV förknippades med homosexualitet och betraktades tidigare som 

vården blev problematiska (Månsson & Hilte, 1990). Enligt Statens offentliga utredningar 

(2004:13) och Sowell & Phillips studie (2010) anses HIV-infektionen vara en självförvållad 

sjukdom och ett straff för ett omoraliskt eller stötande beteende. Det kan få till följd att de 

smittade undviker att testa sig för att slippa ta konsekvenserna av ett eventuellt positivt svar, 

så som att känna sig utpekad av familj, vänner, arbetskollegor och vårdpersonal. En annan 

konsekvens är att den som är smittad men inte vågar testa sig, går miste om möjligheterna till 

medicinsk behandling och kunskap om hur man lever för att inte föra smittan vidare. Sett ur 

ett preventivt samhällsperspektiv är detta negativt och ett angeläget bekymmer (SOU, 

2004:13). 

 

För personer som lever med HIV är stigmatisering ett problem. Ordet stigma kommer 

ursprungligen från grekiskan och betyder sticksår eller märke. Det var ett kroppsligt tecken 

som skars eller brändes in på kroppen för att varna offentligheten om att bäraren kunde vara 

en utstött person, slav, eller förrädare. En människa folket skulle undvika. I dagligt tal betyder 

stigmatisering att en viss egenskap hos en individ betraktas av andra som något annorlunda. 

En konsekvens kan vara att personen blir särbehandlad av omgivningen och placerad i ett fack 

för avvikare (Goffman, 2011; Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 

transpersoners rättigheter [RFSL], 2012). Den som utsätts för stigman får en känsla av att inte 

veta vad omgivningen tänker, ifrågasätts och måste i förväg tänka på de intryck hon gör då 

småsaker hela tiden bedöms i tron om att hitta tecken på framstående eller 

uppseendeväckande åstadkommande. Problem i sociala sammanhang kan lätt uppstå då den 

stigmatiserade inte vet hur hon ska förhålla sig. Beskedet om att vara HIV-positiv kan göra att 

människor plötsligt inser att de framöver kommer att utsättas för stigmatisering genom den 

ofta negativa synen på sjukdomen och fördomar som den ofta omges av. Här kan 

sjukvårdspersonalen göra en värdefull insats i mötet med patienten genom att informera om 

vad hon kan komma att stöta på för fysiska och psykiska hinder (Goffman, 2011; Sowell & 

Phillips, 2010). 
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I enlighet med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) och Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 1982:763, 2 §) är det av vikt att alla människor oavsett kulturell bakgrund, 

sjukdomsbild och sexuell läggning bemöts och vårdas på ett värdigt sätt, känner sig väl 

omhändertagna och behandlas med respekt. Trots det vittnar personer med HIV om en 

stigmatiserande behandling (Sowell & Phillips, 2010; Steward et al., 2011). Birkler (2007) 

lyfter fram betydelsen av att ha en god människosyn och Stryhn (2007) betonar även vikten 

av att måna om patientens värdighet i vårdandet, ta hänsyn till personens sårbarhet och att 

respektera integriteten. I ICN:s etiska kod (2007) står också beskrivet att en sjuksköterska har 

som ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, hjälpa patienten att återfå hälsa samt att 

lindra lidande. För att kunna utföra detta är det av vikt att känna till hur de som lever med 

HIV-infektionen upplever stigmatiseringen. 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur personer med HIV upplever stigmatisering. 

METOD 
Design 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2008). Materialet hämtades från vetenskapliga originalartiklar som 

bygger på individuella intervjuer samt fokusgruppssamtal med personer som lever med HIV. 

Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod som handlade om 

personer med HIV i åldrarna 15 år och uppåt. Exklusionskriterier var artiklar som handlade 

om personer med AIDS eller HIV kombinerat med hepatit C. Artiklar med anhörigfokus eller 

sjuksköterskeperspektiv exkluderades också. 

Datainsamling 
Sökorden identifierades av författarna då syftet översattes från svenska till engelska. De som 

användes var: client, experience, hiv, patient, person och stigma, vilka användes i olika 

kombinationer. Därefter kontrollerades dessa i Mesh-termer och Thesaurus vilket inte gav 

andra sökord.  Sökningarna gjordes systematiskt i databaserna Cinahl, ERIC, PsychINFO och 

PubMed. Begränsningar gjordes i form av att endast visa peer reviewed-artiklar, human, 

English language, all adult samt forskning mellan 2002 och 2012. Trunkering användes och 

boolesk operator AND skrevs ut mellan sökorden (se bilaga 1). I enlighet med Östlundh 
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(2006) genomfördes även en osystematisk informationssökning i Högskolan Kristianstads 

sökmotor Summon.  

Urval 
De studier som inkluderades var genomförda i ett flertal länder och kulturer i världen. Antalet 

artiklar som valdes ur den systematiska sökningen efter att författarna läst igenom abstractet 

var totalt 18 stycken. Ytterligare två artiklar hittades efter genomgång av de inkluderade 

artiklarnas referenslistor och en artikel hittades genom en osystematisk sökning. Därefter 

lästes samtliga 21 artiklar av båda författarna för att sedan kvalitetsgranskas efter SBU:s 

granskningsmall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  

patientupplevelser (Rosén, 2011). Denna bestod av 21 frågor, som efter att ha besvarats gav 

en bild av artikelns kvalitet. Artiklarna graderades efter låg, medel och hög kvalitet. 

Uppfyllde artikeln 15-18 punkter bedömdes den som medel. Uppfylldes 18 punkter eller fler 

bedömde författarna att artikeln hade hög kvalitet. Endast de med medel eller hög kvalitet 

inkluderades. Totalt uppfyllde 15 av de 21 artiklarna granskningens krav och inkluderades i 

studien (se bilaga 2). Författarna gjorde efter granskningen ännu en kontroll av de utvalda 

artiklarnas referenslistor för att kontrollera tillförlitligheten (Friberg, 2006). 

Analys 
Författarna har analyserat text efter innehåll i enlighet med Forsberg & Wengström (2008). 

Samtliga artiklar lästes i sin helhet av båda författarna var för sig. Därefter satte sig författarna 

ner och diskuterade artiklarna. Det framkom flertalet negativa upplevelser och även några 

positiva. Meningsbärande enheter plockades ut ur resultatdelarna och skrevs över i ett nytt 

dokument på datorn. Samtidigt översattes meningarna från engelska till svenska. Därefter 

kondenserades de meningsbärande enheterna och kvar fanns enbart det som svarade mot 

syftet. Dessa mindre meningsbärande enheter skrevs över på postit-lappar, sorterades efter 

upplevelser och kodades först efter vilka känslor stigmatiseringen väckte och sedan efter var 

stigmatiseringen utspelade sig. Koder som författarna tyckte hörde ihop sammanslogs. 

Slutligen lyfte författarna blicken, studerade materialet ännu en gång och fann då tre 

huvudsakliga fynd vilka bildade tre kategorier: Oro och rädsla inför att bli utsatt för 

stigmatisering, Diskriminering och utanförskap samt Strategier för att kunna hantera 

stigmatiseringen. 
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Etiska överväganden  
I studien valdes endast de artiklar ut där det framgick att delaktigheten varit frivillig, att 

hänsyn tagits till deras autonomi samt att personernas integritet skyddats (Olsson & Sörensen, 

2011; Stryhn, 2007). För att få upp tankarna på ett medvetet plan och därmed aktivt kunna 

arbeta för att vara objektiva inför materialet som gjordes, samt för att genomföra en trovärdig 

studie var det viktigt att beskriva vad författarna hade för förförståelse sedan tidigare, det vill 

säga kunskaper och fördomar (Birkler, 2008). Båda författarna förmodade att stigmatisering 

var ett vanligt förekommande fenomen hos personer som lever med HIV och att deras 

upplevelser var negativa. Genom att författarna försökt förhålla sig neutrala i frågeställningen 

för att inte påverka studiens utfall med sin förförståelse, har denna förhoppningsvis inte 

påverkat resultatet.  

RESULTAT 
Resultatet presenteras nedan utifrån de kategorier som framkommit: Oro och rädsla inför att 

bli utsatt för stigmatisering, Diskriminering och utanförskap samt Strategier för att kunna 

hantera stigmatiseringen. 

Oro och rädsla inför att bli utsatt för stigmatisering 
Något som återkom i flertalet studier var individernas känslor inför vad det kunde innebära att 

bli stigmatiserad. Känslorna visade sig på flera olika sätt och framkom i nära relationer och på 

arbetsplatsen. 

 

Många upplevde oro och rädsla över att offentliggöra sin HIV-smitta bland vänner och familj 

då de kände att de inte kunde förutse hur reaktionerna hos omgivningen skulle bli, och 

därmed vad som kunde hända efter att de avslöjat sitt hälsotillstånd (Emlet, 2007; Sabin et al., 

2008; Sayles, Ryan, Silver, Sarkisian & Cunningham, 2007). De kände oro för att de skulle 

bli anklagade och utfrysta av sina familjer, att familjemedlemmarna skulle skämmas eller 

känna skuld och vidare anklaga sig själva för att personen i fråga drabbats av HIV. Oron över 

att behandlas annorlunda eller avvisas av nära vänner och bli ensamma var återkommande i 

flertalet studier (Gaudine, Gien, Thuan & Dung, 2009; Gilbert & Walker, 2010; Joseph et al., 

2011; Sabin et al., 2008; Varas-Diaz, Serrano-Garcia & Toro-Alfonso, 2005; Zukoski & 

Thorburn, 2009). Många var rädda för vad andra skulle tycka, att ett avslöjande skulle leda till 

våld eller återfall av tidigare drogmissbruk, att rykten skulle spridas eller att omgivningen 
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skulle anta att de var homosexuella (Emlet, 2007; Gaudine et al., 2009; Gilbert & Walker, 

2010; Johansen & Kholi, 2012; Kang, Rapkin, & DeAlmedia, 2006; Parsons, VanOra, 

Missildine, Purcell & Gómez, 2009; Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007; Varas-Diaz 

et al., 2005). I Emlets studie (2007) beskriver personerna att de ofta kände sig rädda och 

obekväma i sociala sammanhang och hade i och med det ett begränsat socialt nätverk. 

 

Rädslan att berätta om sin sjukdom på arbetsplatsen var även denna central. Flertalet var 

rädda för vad kollegorna skulle tycka och hur deras åsikter skulle kunna påverka situationen 

på arbetsplatsen. De var även rädda för att förlora sina jobb (Gaudine et al., 2009: Gilbert & 

Walker, 2010; Johansen & Kholi, 2012; Sabin et al., 2008; Sayles et al., 2007; Varas-Diaz et 

al., 2005). Studier visade också att personerna med HIV-smitta var ängsliga för att kollegorna 

skulle uppmärksamma att de tog mediciner och därmed röja deras sjukdomstillstånd (Sabin et 

al., 2008). 

Diskriminering och utanförskap 
Stigmatiseringen gav en känsla av att vara diskriminerad och utanför, vilket förekom både i 

personernas privatliv, inom vården och på arbetsplatsen.  

 

Många av de äldre berättade att de upplevde en känsla av diskriminering och utanförskap till 

ha 

HIV, vilket ledde till att de kände att de inte kunde dela med sig av sin historia (Emlet 2007). 

Upplevelserna var återkommande och resulterade i att personernas självkänsla påverkades 

(Gilbert & Walker, 2010; Sabin et al., 2008). De upplevde att de undveks och frystes ut av 

familj, vänner och kärlekspartners, vilket gjorde att de förlorade förtroendet för sina 

medmänniskor och anklagade sig själva (Rintamaki et al., 2007; Varas-Diaz et al., 2005). 

Studier visar också att personerna upplevde att omgivningen undvek ögonkontakt, tittade 

konstigt och viskade om dem vilket ledde till en känsla av utanförskap och ensamhet 

(Gaudine et al., 2009; Ware, Wyatt & Tugenberg, 2006). En upplevelse av att människor de 

samtalade med, som kände till deras sjukdomstillstånd, medvetet valde att stå på avstånd för 

att slippa andas in samma luft beskrevs också. Personer med HIV blev dåligt behandlade på 

restauranger, exempelvis blev de serverade med plastglas och ombads att nästa gång ringa för 

att beställa maten så att den kunde levereras hem istället. Deras närvaro på restaurangen var 

inte önskvärd (Gaudine et al., 2009).  Några av personerna beskrev att de kände sig 
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förnedrade, trakasserade och diskriminerade av kollegor, och såg det som en omöjlighet att 

fortsätta jobba. De berättade hur de blev orättvist behandlade på sina arbetsplatser och hur 

medarbetarna nedvärderade dem och pratade bakom ryggen på dem, vilket resulterade i 

känsla av utanförskap och depression (Sabin et al., 2008; Smith, Fischer, Cunningham & 

Amico, 2012). 

 

Upplevelser av att sjukvårdspersonal var anklagande, avvisande, undvek ögonkontakt och 

fysisk kontakt, stängde dem ute, hade hård samtalston och såg ner på dem som människor 

presenterades i ett antal studier (Rintamaki et al., 2007; Rozas & Smith, 2009; Sayles et al., 

2007; Varas-Diaz et al., 2005). Erfarenheter av att mötas av personal som var irriterad, arg 

och rädd för att ta hand om dem beskrevs också (Smith et al., 2012). Det hände även att 

personerna behandlades som om de vore mindre vetande vilket gjorde att självkänslan 

försämrades och en känsla av hopplöshet infann sig (Rintamaki et al., 2007). En annan faktor 

som gjorde att självkänslan påverkades var att somliga upplevde att de var tvungna att be om 

ursäkt för sin sjukdom (Emlet, 2007; Kang et al., 2006; Sabin et al., 2008). Ovanstående 

händelser bidrog till att personerna beskrev känslor i form av att de kände sig nedtryckta, 

otillfredsställda och märkta med etikett, speciellt då personalen hängde en skylt på dörren in 

., 2007). Även upplevelser av skam, att 

känna sig dömd och diskriminerad betonades (Emlet, 2007; Rintamaki et al., 2007; Smith et 

al., 2012). 

Strategier för att kunna hantera stigmatiseringen 

Personerna med HIV-smitta hanterade den upplevda stigmatiseringen på flera olika negativa 

och positiva sätt.  

  

Trots rädslan för ensamhet isolerade sig flertalet frivilligt för att slippa hamna i situationer där 

stigma kunde uppstå och de kunde tvingas avslöja sin sjukdom (Varas-Diaz et al., 2005). I 

Parsons, VanOra, Missildine, Purcell, och Gómez studie från 2009 beskrivs hur personer med 

HIV-smitta självmant valde att avstå nära relationer på grund av rädslan att förlora vänner 

eller för att riskera att smitta andra. De negativa känslorna stigman väckte var så starka att 

personerna valde att medicinera sig i största hemlighet genom att bland annat gömma sina 

mediciner och byta ut burkarna så att namnen på läkemedlen inte kunde avslöja deras 



 

 12 

hälsotillstånd (Sabin et al., 2008; Ware et al., 2006). Till följd av stigmatiseringen valde några 

att använda droger (Sabin et al., 2008; Smith et al., 2012), och hos andra var självkänslan så 

låg att självmord övervägdes som enda utväg (Gilbert & Walker, 2010; Sabin et al., 2008). I 

motsats till föregående menar Johansen & Kholi (2012) att de intervjuade personerna kunde 

vända stigmatiseringen i samhället till något positivt trots de negativa effekter som tidigare 

nämnts. Att prioritera och vårda sina relationer samt att förstå meningen med livet och bry sig 

mindre om obetydliga materialistiska ting var något stigmatiseringen bidrog till. Att endast 

omge sig av genuina vänner var en möjlighet som betraktades som en gåva (a.a.).  

 

I många fall var det i vårdsammanhang de stigmatiserande handlingarna var värst och där de 

negativa känslorna uppstod, därför undvek många sjukvården helt och hållet och struntade i 

att komma till sina återbesök (Smith et al., 2012). Ett fåtal tog till alkohol istället för att gå på 

sina läkarbesök (Emlet, 2007; Rintamaki et al., 2007; Smith et al., 2012). Rädslan för stigma 

och de obehagliga reaktioner den kunde föra med sig resulterade även i att personerna med 

HIV gav sjuksköterskan de svar som de trodde hon vill höra, vilket resulterade i en 

ofullständig och felaktig anamnes (Sayles et al., 2007; Rintamaki et al., 2007). 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
I denna studie har data från kvalitativt material bearbetats. Författarna anser att denna metod 

var lämplig då det är en litteraturstudie som har gjorts. Olika sökord användes, till exempel 

client, patient och person för att få med upplevelser hos personer med HIV både i 

sjukhusmiljö och ute i samhället. Detta medförde att området inom ämnet söktes av på ett 

brett sätt och förhoppningen är att relevant forskning inte förbisetts. Dock kan författarna ha 

missat sökord eller kombinerat sökorden på ett sätt som gjort att betydelsefulla artiklar 

missats. För att få ett så trovärdigt svar på syftet som möjligt gjordes artikelsökningar i ett 

flertal olika databaser. Den systematiska sökningen genomfördes i databaser som berör 

ämnena omvårdnad och psykologi som är relevant i förhållande till studiens syfte. Dock 

hittades inga användbara artiklar i databasen ERIC. Där det varit möjligt att begränsa 

sökningen till att endast visa peer-reviewed artiklar har det gjorts med anledning av att inte 

riskera att få träffar på artiklar som inte är vetenskapligt granskade. Begränsningen ökar 

trovärdigheten i studien. Författarna valde att endast inkludera artiklar skrivna på engelska, 
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vilket medfört en risk för att viktiga forskningsresultat skrivna på andra språk kan ha missats. 

En översättning från engelska till svenska gjordes av författarna och en osäkerhet föreligger 

att denna kan ha gjorts inkorrekt, vilket kan ha påverkat resultatet i studien.  

 

Att endast inkludera artiklar där vuxna individer medverkat var för författarna viktigt då 

denna studie skulle vara etisk försvarbar. Hade artiklar med intervjuer av barn inkluderats 

kunde risken funnits att de vid ett senare tillfälle hade ångrat sin medverkan eller svarat 

annorlunda med osäkerhet för att de påverkats under intervjutillfället. Ett frivilligt deltagande 

kunde varit svårt att bekräfta då eventuell påverkan från exempelvis föräldrar skulle kunna ha 

förekommit. Viktig och aktuell forskning kan dock ha gått förlorad och därmed gett ett 

otillräckligt resultat inom området. Endast forskning mellan 2002 och 2012 togs med i studien 

för att komma fram till ett så aktuellt resultat som möjligt. Hade författarna inkluderat äldre 

forskning kunde resultatet eventuellt sett annorlunda ut. Andra relevanta aspekter som 

eventuellt inte belysts de senaste tio åren kan ha gått förlorade. Den osystematiska sökningen 

som gjordes hade kunnat utökas och ytterligare relevant forskning hade kunnat finnas som i 

sin tur hade kunnat påverka utfallet av studien. Dock var det inom tidsperspektivet för det 

aktuella arbetet inte möjligt att lägga ned mer tid på detta. 

 

Artiklarna som inkluderades i studien är gjorda i olika delar av världen och representerar ett 

flertal länder och kulturer. Trots kulturella olikheter länderna emellan kunde författarna inte 

utläsa att upplevelserna var olika. I Sverige påträffar en sjuksköterska individer med 

varierande kulturell bakgrund, etnicitet samt religiös tillhörighet, därför är mångfalden 

relevant att ha med i denna studie. Med tanke på att artiklarna som inkluderats gjorts i olika 

länder kan resultatet överföras till andra kulturer. Eftersom kunskapsnivån om HIV skiljer sig 

bland länder runt om i världen och för att kvinnors och homosexuellas ställning i samhället 

skiljer sig åt beroende på vilken kultur och vilket land som studeras, hade resultatet säkerligen 

sett annorlunda ut om studien baserats på fler artiklar med fördjupning i varje land. Då även 

sjukvårdssystemen skiljer sig åt bland världens länder är de kränkande behandlingar som 

tagits upp i studien inte något som med säkerhet förekommer i Sverige, dock kan kunskaperna 

kring dessa upplevelser användas för att som vårdpersonal förstå hur stigma upplevs av 

personer som lever med HIV.  
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Det fanns flera olika granskningsmallar som kunde användas i studien. Valet föll på SBU:s 

mall då den är anpassad för kvalitativa studier med patientperspektivet som fokus. Något 

författarna kom fram till i efterhand var att den var lätt att tillämpa men frågorna var för 

övergripande. Skulle studien gjorts om idag så hade sannolikt en mer detaljerad 

granskningsmall använts. Då hade granskningsresultatet kunnat se annorlunda ut och i 

förlängningen även studiens resultat. Endast kvalitativa artiklar inkluderades då syftet med 

studien bäst besvaras av personer som själva fått berätta om sina känslor och upplevelser på 

ett djupare plan (Forsberg & Wengström, 2008; Friberg, 2006). Analysförfarandet som 

användes var en innehållsanalys vilket var ett förfaringssätt för att få fram resultatet (Forsberg 

& Wengström 2008). 

 

Analysmättnad är enligt författarna uppnådd då analysen har skett i flera olika steg och de har 

upprepade gånger gått tillbaka till ursprungstexterna för att kontrollera så att de utplockade 

enheterna inte misstolkats då de tagits ur sitt sammanhang. Det var av vikt för författarna att 

endast inkludera artiklar där personernas integritet skyddats och att hänsyn tagits till deras 

autonomi. Dessa krav ledde inte till att artiklar sorterades bort då samtliga artiklar som var 

aktuella uppfyllde kraven. Författarna hade en förförståelse innan studien påbörjades vilken 

skrevs ner i tidigt skede för att kunna medvetandegöras under studiens genomförande. De 

gjorde sitt yttersta för att vara objektiva under insamlingen av material. Artiklar som både 

bekräftat och dementerat förförståelsen har tagits med i studien, dock kan författarna inte med 

säkerhet säga att förförståelsen inte påverkat utfallet. 

Resultatdiskussion  
I resultatet framkom två fynd som var centrala och förvånade författarna. Det ena var att 

stigmatisering förekommer i vårdsammanhang och det andra var att personer med HIV kan 

vända stigmatiseringen till något positivt. 

 

Det brister i bemötande och behandling av personer med HIV i vårdsammanhang vilket 

skapar ett lidande som får konsekvenser. Eriksson (2001) belyser tre olika typer av lidande 

inom vården: sjukdomslidande som den sjuka personen upplever kopplat till sin sjukdom, så 

som exempelvis smärta som sjukdomen och eller skadan ger upphov till. Den andra typen av 

lidande är vårdlidande, detta lidande upplevs i vårdsammanhang där patienters värdighet 
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kränks, där maktutövning sker eller där vården uteblir. Det tredje begreppet är livslidande och 

innebär att sjukdomsbilden berör och påverkar individens hela livssituation. I materialet som 

ingick i denna studie upplevde personerna sig bli dåligt bemötta av vårdpersonal bland annat i 

form av otrevlig samtalston och avvisande kroppsspråk (Rintamaki et al., 2007; Rozas & 

Smith, 2009; Varas-Diaz et al., 2005). Detta ledde till att patienterna kände sig diskriminerade 

och undvek att ta kontakt med sjukvården (Emlet, 2007; Rintamaki et al., 2007; Smith et al., 

2012). Trots att mänskliga rättigheter säger att alla har rätt att inte bli diskriminerade och rätt 

till hälsa inom vården (Regeringskansliet, 2011) uppnås inte detta. Hälso- och 

sjukvårdspersonal, däribland sjuksköterskor, ska arbeta för att lindra lidande och styrs av 

hälso- och sjukvårdslagen. Personer med HIV-smitta genomgår på grund av sin sjukdom och 

dess behandlingar både sjukdomslidande och livslidande. Enligt Povlsen och Borup (2011) 

hade den psykiska ohälsan som personer med HIV utvecklar på grund av vårdlidandet kunnat 

undvikas genom gott bemötande och god omvårdnad, vilket uppnås genom ett holistiskt 

synsätt.  

 

Enligt Eriksson (1988) är hälsa inte något statiskt tillstånd utan en ständig rörelse där flera 

olika faktorer spelar in. Eriksson talar om hälsoprocesser och att människans helhet är det 

som avspeglar i vilken hälsoprocess hon befinner sig. För att uppnå hälsa ska det psykiska, 

fysiska och sociala vara i balans. En person som lider av en kronisk sjukdom, som exempelvis 

HIV, kan enligt Erikssons modell uppnå hälsa trots närvaro av sjukdom. Som sjuksköterska är 

syftet att i vårdprocessen hjälpa patienterna att uppnå hälsa (Eriksson, 1988). Med tanke på 

den rådande stigmatiseringen inom vården uppnås inte detta i nuläget. Det kan bero på många 

olika saker. Trots att området är väl studerat de senaste 30 åren så är kunskapen kring 

sjukdomen fortfarande låg. På vårdavdelningar finns riktlinjer för hur man ska arbeta kring 

patienter med olika smittor. Ett förslag på förbättring är att det i riktlinjerna förtydligas vikten 

av ett gott förhållningssätt till patienten och inte enbart medicinskteknisk kunskap.  

 

En sjuksköterskas arbete kan hjälpa personer med HIV-smitta att inte utveckla psykisk ohälsa 

genom att finna goda strategier att hantera sjukdomen och stigman. Vårdandes idé är enligt 

Katie Eriksson (1995) att se omvårdnadsbehovet. Eriksson har funderingar kring om denna 

grund tappats bort i utbildningen idag och att för mycket fokus läggs vid medicinteknik. Det 
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holistiska synsättet verkar falla bort mer och mer. Redan på grundutbildningsnivå, men även 

utbildning på avancerad nivå samt internutbildning borde det förslagsvis betonas hur viktigt 

det är att se hela människan och vårda med omsorg. Idag råder brist på 

omvårdnadshandledning runt om på arbetsplaster vilket med fördel hade kunnat bearbetas och 

utvecklas då det är en viktig form för etisk reflektion (Severinsson & Borgenhamman, 1997).  

Det räcker inte enbart med kunskap kring sjukdomen och dess smittvägar. Att veta hur ett 

bemötande och förhållningssätt kan vara avgörande för patientens psykiska välbefinnande och 

att det finns coping-strategier som underlättar för patienten att hantera de motgångar som 

upplevs är som sjuksköterska av vikt att känna till (Povlsen & Borup, 2011).  

 

Goffman (2003) menar att stigma kan upplevas olika. Vissa påverkas mer och andra mindre. 

Han menar också att det som ligger till grund för stigman, exempelvis en medfödd 

missbildning, i vissa fall kan korrigeras genom operation. HIV går inte att operera bort, det 

går heller inte att bota. Eftersom sjukdomen är livslång måste personerna lära sig att hantera 

stigman då även den finns kvar. I flertalet av artiklarna i denna studie framkom att 

personerna, som ett steg mot målet att uppnå hälsa, upplevde att de kunde sortera bland 

relationer i sin omgivning. De som fanns kvar i deras närhet var genuina vänner som de fick 

en djup och utbytesrik relation med. Majoriteten förklarade att goda relationer var det som 

betydde något i livet (Emlet, 2007; Johansen & Kholi 2012). Trots de negativa upplevelser 

som diskuterats ovan kunde personerna som fått diagnosen HIV få en annan, sundare syn på 

livet. De insåg möjligheterna att omge sig av mer intima, djupa och goda relationer. Coping-

strategierna och de positiva relationerna medverkar till att personerna uppnår hälsa (Povlsen 

& Borup, 2011). Frågan är, precis som Goffman (2003) tar upp, vad det är som gör att vissa 

individer uppnår denna balans och andra inte. Beror det på god hjälp av omgivningen och 

vårdinstanserna eller är det personens egen förmåga att ändra sitt sätt att tänka som gör att ett 

positivt synsätt framkommer? Kanske är det en kombination. Att känna till att det kan komma 

något positivt ur skuggan av stigmatiseringen är något en sjuksköterska kan använda sig av i 

mötet med de som nyligen fått HIV, de som levt med HIV under en längre tid och även i 

mötet med andra patientgrupper som fått en kronisk diagnos. Kunskapen kan bidra till att 

identifiera behovet av ytterligare stöd och det faktum att vidare hjälp finns. Därför kan 

sjuksköterskan med fördel samtala med andra vårdgivare och i samråd med dessa sätta in de 
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behandlingsmetoder som finns för att hjälpa patienten att utveckla det positiva synsättet. 

Lyckas patienten finna en psykisk balans finns förutsättningarna för att personen ska uppnå 

hälsa trots sjukdom.  

 

Att stigma existerar inom vården och sättet den upplevs på, samt att personer med smittan 

trots svårigheter kan utveckla goda coping-strategier är något en sjuksköterska kan ta med sig 

och använda i sitt dagliga arbete. En medvetenhet om hur patienterna upplever det personalen 

utstrålar med sitt kroppsspråk, samt hur ordval och samtalston kan leda till vårdlidande är av 

vikt för att kunna arbeta på ett sätt som hjälper patienterna framåt att uppnå hälsa. 

Svårigheterna som personerna med HIV upplever och som beskrivits i denna studie kan även 

överföras på andra patientgrupper. Individer med andra blodsmittor (Janke, Mcgraw, 

Guadalupe & Fraenkel, 2008; Zickmund, Ho, Masud, Ippolito & LaBrecque, 2003) samt 

personer med psykiska problem upplever stigma (Serfaty, Weich & King, 2004). Andersson, 

Lindholm & Fossum (2011) bekräftar att personer med MRSA upplever situationen idag på 

samma sätt som de med HIV upplevde den när infektionen blev känd på 80-talet. Bristande 

kunskap om sjukdomen och bemötandet betonas även i denna studie. Felet som begicks på 

80-talet är återkommande och kunskapen om stigman är viktig då det är högst aktuellt att 

börja arbeta för att ge patienterna bättre förutsättningar att uppnå hälsa. Vi behöver ta lärdom 

av tidigare erfarenheter då det i framtiden kan komma nya, liknande epidemier runt om i 

världen. 

Slutsats 
Stigma förekommer i vårdsammanhang och gör att patienter upplever vårdlidande, utvecklar 

psykisk ohälsa samt undviker att söka vård. Trots utbredningen och omfattningen av 

stigmatisering runt om i världen finns det personer med HIV som betraktar stigmatiseringens 

konsekvenser som positiva effekter. Dessa kunskaper bör en allmänsjuksköterska bära med 

sig, dels för att inte medverka till stigmatisering men också för att hjälpa patienter att finna 

goda coping-strategier för att kunna forma och leva ett gott liv. Kunskaperna kan även 

överföras på andra patientgrupper med kroniska sjukdomstillstånd. Eftersom studien bygger 

på material inhämtat från olika länder och kulturer skulle en studie genomförd i Sverige vara 

av intresse för att undersöka hur problematiken ser ut här och i vilka vårdsammanhang 

stigman utspelar sig.  



 

 18 

REFERENSER 
*= Artiklar som har använts i resultatet 
 
Andersson, H., Lindholm C. & Fossum, B. (2011). MRSA-global treat and personal disaster: 
Patients experiences. International Nursing Review, 58 (1), 47-53. 
 

Bergström, T. (2010). Virusinfektioner: klinik, diagnostik, profylax och behandling.  

Mölndal: Lindgren & söner.  

 

Birkler, J. (2007). F ilosof i och omvårdnad: etik och människosyn. Stockholm: Liber. 

Birkler, J. (2008). Vetenskapsteori: en grundbok. Stockholm: Liber.   

Brändén, H. & Andersson, J. (2004). Grundläggande immunologi. Lund: Studentlitteratur. 

*Emlet, C-A. (2007). Experiences of stigma in older adults living with HIV/AIDS: A mixed-

methods analysis. AIDS Patient Care and STDs, 21 (10), 740-752. 

 

Eriksson, K. (1988). Vårdprocessen. Stockholm: Norstedts. 

 

Eriksson, K. (1995). Vårdandets idé. Stockholm: Liber. 

 

Eriksson, K. (2001). Den lidande människan. Stockholm: Liber. 

 

Eriksson, L-E. (2012). Positivt liv: en internationell kunskapsöversikt om att undersöka 

livskvalitet och livssituation hos personer som lever med hiv. Solna: 

Smittskyddsinstitutet. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur och Kultur. 

 

Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. IB. Friberg (Red.) Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (115-123). Lund: Studentlitteratur. 

 



 

 19 

*Gaudine, A., Gien, L., Thuan, T-T. & Dung, D-V. (2009). Perspectives of HIV-related 

stigma in a community in Vietnam: A qualitative study. International Journal of Nursing 

Studies, 47, 38-48. 

 

*Gilbert, L. & Walker, L.  (2010). My biggest fear was that people would reject me once they 

: stigma as experienced by patients in an HIV/AIDS clinic in Johannesburg, 

South Africa. Health and Social Care in the Community, 18 (2), 139-146. 

 

Goffman, E. (2011). Stigma: den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Norstedt. 

 

International Council of NursesSvensk sjuksköterskeförening (2007). ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

 

Janke, E-A., Mcgraw, S., Guadalupe, G-S. & Fraenkel, L. (2008). Psychosocial issues in 

hepatitis C: a qualitative analysis. Psychosomatics, 49 (6), 494-501. 

 

*Johansen, P-S. & Kholi, H. (2012). Long-Term HIV/ADIS Survivors: Coping strategies and 

challenges. Journal of HIV/ADIS & Social Services, 11 (1), 6-22. 

 

*Joseph, H-A., Fasula, A-M., Morgan, R-L., Stuckey, A., Alvarez, M-E., Margolis, A., 

Stratford, D. & Dooley Jr, S-W. (2011). The anticipation alone could kill you: Past and 

-health care settings. AIDS Education and 

Prevention, 23 (6), 577-594. 

 

*Kang, E., Rapkin, B-D. & DeAlmedia, C. (2006). Are psychological consequences of stigma 

enduring or transitory? A longitudinal study of HIV stigma and distress among asians and 

pacific islanders living with HIV illness. AIDS Patient Care and STDs, 20 (10), 712-723. 

 

Moberg, L. (2000). HIV och AIDS. Huddinge: Roche.  

 

Månsson, S-A. & Hilte, M. (1990). Mellan hopp och förtvivlan: en studie om hiv och 

homosexualitet. Lund: Studentlitteratur. 



 

 20 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa  

perspektiv. Stockholm: Liber. 

 

*Parsons, J-T., VanOra, J., Missildine, W., Purcell, D-W. & Gómez, C-A. (2009). Positive 

and negative consequences of HIV disclosure among seropositive injection drug users. AIDS 

Education and Prevention, 16 (5), 459-475. 

 

Povlsen, L. & Borup, I-K. (2011). Holism in nursing and health promotion: distinct or related 
perspectives?  A literature review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25, 798-805. 

 

Regeringskansliet. (2004). Mänskliga rättigheter i världen. Hämtad 18 januari, 2013, från 

Mänskliga rättigheters hemsida, http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-

rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det  

 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. (2012). 

 

*Rintamaki, L-S., Scott, A-M., Kosenko, K-A. & Jensen, R-E. (2007). Male patient 

perceptions of HIV stigma in health care contexts. AIDS Patient Care and STDs, 21 (12), 

956-969.  

 

Rosén, M. (2011). U tvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. Stockholm: 

Statens beredning för medicinsk utredning. 

 

*Rozas, L-W. & Smith, E. (2009). Being on this boat: The provision of culturally competent 

mental health services to people living with HIV/AIDS. Journal of HIV/AIDS & Social 

Services, 8 (2), 166-187.  

 

*Sabin, L-L., DeSilva, M-B., Hamer, D-H., Keyi, X., Yue, Y., Wen, F., Tao, L., 

Heggenhougen, K., Seton, L., Wilson, I-B. & Gill, C-J. (2008). Barriers to adherence to 

antiretroviral medications among patients living with HIV in southern China: a qualitative 

study. AIDS Care, 20 (10), 1242-1250.  



 

 21 

 

*Sayles, J-N., Ryan, G-W., Silver, J-S., Sarkisian, C-A. & Cunningham, W-E. (2007). 

Experiences of social stigma and implications for healthcare among a diverse population of 

HIV positive adults. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of 

Medicine, 84 (6), 814-828. 

Serfaty, M., Weich, S. & King, M. (2004). Stigma: the feelings and experiences of 46 people 

with mental illness. Qualitative study. The British Journal of Psychiatry, 184, 176-181. 

 

Severinsson, E-I. & Borgenhamman, E-V. (1997). Expert views on clinical supervision: a 

study based on interviews. Journal of Nursing Management, 5, 175-183.  

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 4 januari, 2013, från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-

sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/?bet=1982:763   

 

*Smith, L-R., Fischer, J-D., Cunningham, C-O. & Amico, K-R. (2012). Understanding the 

behavioural determinants of retention in HIV care: A qualitative evaluation of a situated 

information, motivation, behavioral skills model of care initiation and maintanance. AIDS 

Patient Care and STDs, 26 (6), 344-355. 

 

Smittskyddsinstitutet. (2012). Sjukdomsinformation om hivinfektion. Hämtad 22 januari, 

2013, från Smittskyddsinstitutets hemsida, 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hivinfektion/  

 

Sowell, R-L. & Phillips, K-D. (2010). Understanding and responding to HIV/AIDS 

stigma and disclosure: An international challenge for mental health nurses. Issues in 

Mental Health Nursing, 31, 394-402.  

 

Statens offentliga utredningar 2004:13. Samhällets insatser mot hiv/STI: att möta 

förändring. Stockholm: Elanders Gotab AB. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/?bet=1982:763
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/?bet=1982:763
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hivinfektion/


 

 22 

Steward, W-T., Chandy, S., Singh, G., Panicker, S-T., Osmand, T-A., Heylen, E. & 

Ekstrand, M-L. (2011). Depression is not an inevitable outcome of disclosure 

avoidance: HIV stigma and mental health in a cohort of HIV-infected individuals from 

Southern India. Psychology, Health & Medicine, 16 (1), 74-85. 

 

Stryhn, H. (2007). E tik och omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

 
* Varas-Diaz, N., Serrano-Garcia, I. & Toro-Alfonso, J. (2005). AIDS-related stigma and 

social interaction: Puerto Ricans living with HIV/AIDS. Qualitative health research, 15 (2), 

169-187. 

 

* Ware, N-C., Wyatt, M-A. & Tugenberg, T. (2006). Social relationships, stigma and 

adherence to antiretroviral therapy for HIV/AIDS. AIDS Care, 18 (8), 904-910. 

 

Zickmund, S., Ho, E-Y., Masuda, M., Ippolito, L. & LaBrecque, D-R. (2003). They 

treated me like a leper. Stigmatization and the quality of life of patients with hepatitis C. 

US National Library of Medicine, 18 (10), 835-844. 

 

*Zukoski, A-P. & Thorburn, S. (2009). Experiences of stigma and discrimination among 

adults living with HIV in a low HIV-prevalence context: A qualitative analysis. AIDS Patient 

Care and STDs, 4, 267-276. 

 

Östlundh, L. (2006). Att utforma ett examensarbete. IB. Friberg (Red) Dags för 

uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (45-69). Lund: 

Studentlitteratur.



 

 

Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artik lar 

Utvalda artiklar  

2013-01-
04 
 

Cinahl Stigma* and Patient* 
Experience* and HIV 

Peer reviewed, Human, 
English language, All 
adults och forskning 
mellan 2002-2012 

Abstract 24 Exkluderade 
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kvantitativa. 

1.  Understanding 
the behavioral 
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retention in HIV care: 
A qualitative 
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model of care 
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Abstract 13 Svarade inte mot 
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1 'The anticipation 
alone could kill you': 
past and potential 
clients' perspectives 
on HIV testing in 
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settings . 
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Abstract 51 Svarade inte mot 
syftet, var 
kvantitativ eller  
har redan 
inkluderats i 
tidigare 
sökningar. 

1.  of 
HIV-related stigma in 
a community in 
Vietnam: 
A qualitative study  
 
2. Experiences of 
stigma and 
discrimination among 
adults 
living with HIV in a 
low HIV-prevalence 
context: 
A qualitative 
analysis  
 
3. Positive and 
negative 
consequences of HIV 
disclosure among 

http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewrq1KrqewOK%2bnuE2ysLJQnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0i2rbFKs6m2UaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtK%2b3SK%2bupH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=113
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewrq1KrqewOK%2bnuE2ysLJQnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0i2rbFKs6m2UaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtK%2b3SK%2bupH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=113
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewrq1KrqewOK%2bnuE2ysLJQnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0i2rbFKs6m2UaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtK%2b3SK%2bupH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=113
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewrq1KrqewOK%2bnuE2ysLJQnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0i2rbFKs6m2UaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtK%2b3SK%2bupH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=113
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewrq1KrqewOK%2bnuE2ysLJQnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0i2rbFKs6m2UaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtK%2b3SK%2bupH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=113
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewrq1KrqewOK%2bnuE2ysLJQnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0i2rbFKs6m2UaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtauxTq%2bmpH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=113
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewrq1KrqewOK%2bnuE2ysLJQnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0i2rbFKs6m2UaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtauxTq%2bmpH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=113
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewrq1KrqewOK%2bnuE2ysLJQnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0i2rbFKs6m2UaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtauxTq%2bmpH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=113
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewrq1KrqewOK%2bnuE2ysLJQnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0i2rbFKs6m2UaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtauxTq%2bmpH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=113
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewrq1KrqewOK%2bnuE2ysLJQnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0i2rbFKs6m2UaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq9Isa6vTa6qpH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&hid=113
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewrq1KrqewOK%2bnuE2ysLJQnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0i2rbFKs6m2UaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq9Isa6vTa6qpH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&hid=113
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewrq1KrqewOK%2bnuE2ysLJQnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0i2rbFKs6m2UaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq9Isa6vTa6qpH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&hid=113
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewrq1KrqewOK%2bnuE2ysLJQnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0i2rbFKs6m2UaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq9Isa6vTa6qpH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&hid=113
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewrq1KrqewOK%2bnuE2ysLJQnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0i2rbFKs6m2UaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq9Isa6vTa6qpH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&hid=113
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewrq1KrqewOK%2bnuE2ysLJQnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKzr0i2rbFKs6m2UaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq9Isa6vTa6qpH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&hid=113


 

 

seropositive injection 
 

2013-01-
04 
 

PubMed Stigma* and Patient* and 
Experience* and HIV 

Human, English 
language, åldersintervall 
19+ samt forskning 
mellan 2002-2012 

Title/Abstract 58 Svarade inte mot 
syftet, 
inkluderade sedan 
tidigare och/eller  
var kvantitativa. 

1 Barriers to 
adherence to 
antiretroviral 
medications among 
patients living with 
HIV in southern 
China: A qualitative 
study . 

2013-01-
04 

PubMed Stigma* and Person* and 
Experience* and HIV 

Human, English 
language, åldersintervall 
19+ samt forskning 
mellan 2002-2012 

Title/Abstract 79 Svarade inte mot 
syftet, 
inkluderade sedan 
tidigare och/eller  
var kvantitativa. 

social stigma and 
implications 
for healthcare among 
a diverse population 
of HIV positive 
adults  

2013-01-
04 

PsycINFO Stigma* and Person* and 
Experience* and HIV 

Human, English 
language, Peer reviewed 
och åldersintervallet 18+ 
samt forskning mellan 
2002-2012 

Abstract 86 Svarade inte mot 
syftet, 
inkluderade sedan 
tidigare och/eller  
var kvantitativa. 

Social 
relationships, stigma 
and adherence to 
antiretroviral therapy 
for HIV/AIDS  

http://search.proquest.com.ezproxy.bibl.hkr.se/psycinfo/docview/622167495/13AAD58BE997F7822F1/7?accountid=11907
http://search.proquest.com.ezproxy.bibl.hkr.se/psycinfo/docview/622167495/13AAD58BE997F7822F1/7?accountid=11907
http://search.proquest.com.ezproxy.bibl.hkr.se/psycinfo/docview/622167495/13AAD58BE997F7822F1/7?accountid=11907
http://search.proquest.com.ezproxy.bibl.hkr.se/psycinfo/docview/622167495/13AAD58BE997F7822F1/7?accountid=11907
http://search.proquest.com.ezproxy.bibl.hkr.se/psycinfo/docview/622167495/13AAD58BE997F7822F1/7?accountid=11907
http://search.proquest.com.ezproxy.bibl.hkr.se/psycinfo/docview/622167495/13AAD58BE997F7822F1/7?accountid=11907
http://search.proquest.com.ezproxy.bibl.hkr.se/psycinfo/docview/622167495/13AAD58BE997F7822F1/7?accountid=11907
http://search.proquest.com.ezproxy.bibl.hkr.se/psycinfo/docview/622167495/13AAD58BE997F7822F1/7?accountid=11907


 

 

 Bilaga 2  

Artikelöversikt      
Författare 
Land 
Å r 

T itel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

G enomförande  
Analys 

Resultat K valitet 
 

Emlet, C-A 
 
2007 
 
USA 

of stigma in 
older adults 
living with 
HIV/AIDS: A 
mixed 
methods 
analysis  

Syftet var att 
undersöka hur 
äldre personer 
upplever HIV-
relaterad 
stigmatisering. 

25 deltagare från en 
lokal AIDS-
organisation, en 
infektionsklinik och ett 
medicinskt center 
deltog. Deltagarna 
skulle vara 50 år eller 
äldre med en 
HIV/AIDS-diagnos. 
Intervjuer med 
semistrukturerade 
frågor användes. 

Individuella intervjuer ägde rum 
på ett kontor. Intervjuerna 
varade i en 1-2 timmar mellan 
november 2003 och december 
2004. Svaren transkriberades, 
kategoriserades och analyserades 
genom öppen och axial kodning, 
sedan bildades teman. 

Studiens resultat visar att många 
äldre känner sig ensamma, 
isolerade, har dålig självbild, 
dåligt självförtroende samt att de 
lever med ständig rädsla att bli 
dömda av omgivningen. 
 

Hög 

Gaudine, A 
Gien, L 
Thuan, T-T 
Dung, D-V 
 
2010 
 
Vietnam 

Perspectives 
of HIV-related 
stigma in a 
community in 
Vietnam: A 
qualitative 
study  

Syftet var att 
beskriva HIV-
relaterad 
stigmatisering 
utifrån tre 
grupper inom 
samhället i 
Vietnam: 
människor 
som lever med 
hiv, deras 
familjemedlem
mar och 
vårdpersonal. 

58 personer 
intervjuades. 
Informanterna bestod 
av personer som lever 
med smittan, 
familjemedlemmar till 
en person som lever 
med hiv samt 
samhällsmedlemmar 
och vårdpersonal. Tre 
fokusgrupper ägde 
också rum, en med 
människor som lever 
med hiv (n = 8), en med 
familjemedlemmar till 
människor som lever 
med hiv (n = 8), och en 
med samhällsledare, 
inklusive hälso-och 
sjukvårdspersonal (n = 

Intervjuerna som ägde rum var 
individuella samt 
fokusgruppssamtal.  

Studien visar att HIV-relaterat 
stigma upplevs på olika sätt av 
de olika grupperna samt att 
stigmatiseringen förekommer. 

Medel 



 

 

7). Frågorna var 
semistrukturerade. 

Gilbert, L  
Walker, L 
 
England 
 
2009 
 
 
 
 
 

My biggest 
fear was that 
people would 
reject me once 
they knew my 

: 
Stigma as 
experienced by 
patients in an 
HIV/AIDS 
clinic in 
Johannesburg, 
South Africa. 

Syftet var att 
förstå de 
sociala och 
kulturella 
svårigheterna 
relaterat till 
ART- 
behandling I 
Sydafrika.   

44 slumpmässigt 
utvalda HIV-positiva 
personer på en 
HIV/AIDS-klinik 
intervjuades. 
Intervjuerna skedde öga 
mot öga med 
patienterna och 
frågorna var 
semistrukturerade. 

Intervjuerna skedde i ett av 
behandlingsrummen på kliniken 
och varade i ungefär en timme. 
Därefter transkriberades, 
kodades och analyserades svaren 
för att vidare identifiera olika 
teman. 

Studiens resultat visar att 
personer som genomgår ART-
behandling upplever stigma 
inom alla område och att detta 
påverkade deras behandling 
inom vården samt sociala status i 
samhället .  

Medel 

Johansen, P-
S 
Kohli, H 
 
USA 
 
2012 
 
 
 
 
 

-term 
HIV/AIDS 
survivors: 
Copingstrategi
es and 

 

Syftet var att 
undersöka och 
vidare 
utveckla en 
bättre 
förståelse för 
hur personer 
med HIV som 
lever på 
landsbygden 
hanterar 
utmaningar de 
ställs inför i 
vardagen samt 
vilka faktorer 
och resurser 
som påverkar 
hur de hanterar 
sin sjukdom. 

11 personer som levt 
med sjukdomen under 
lång tid intervjuades 
med både öppna och 
semistrukturerade 
frågor. 

Intervjuerna skedde i 
personernas hem i 1-3 timmar. 
De spelades in och 
transkriberades och analyserades 
enligt ATLAS.ti., sedan 
skickades svaren tillbaka till 
deltagarna via mejl för att få 
återkoppling och se så att 
författarna förstått deltagaren 
korrekt. 

I studien framkommer hur olika 
faktorer påverkar deltagarna och 
hur de hanterar stigmatisering, 
ekonomiska problem samt 
medicinska bekymmer. Det 
framkommer även hur de tar 
kontroll över sin livssituation.    

Medel 

Joseph, H-A 
Fasula, A-M 
Morgan, R-
L 
Stuckey, A 

anticipation 
alone could 

and potential 

Syftet var att 
undersöka 
attityder och 
erfarenheter i 
samband med 

21 fokusgruppsamtal i 
fem olika städer i USA 
ägde rum. 16 av 
fokusgrupperna bestod 
av vuxna i åldrarna 19+ 

Fokusgruppssamtalen spelades 
in och transkriberades till ett 
program som sedan 
kategoriserade och kodade 
svaren. 

Studiens resultat visar att HIV-
relaterad stigmatisering och 
rädsla är centralt. Omedelbart 
känslomässigt stöd, medicinsk 
information och förmedling till 

Hög 



 

 

Alvarez, M-
E 
Margolis, A 
Stratford, D 
Dooley Jr, 
S-W 
 
2011 
 
USA 

perspectives 
on HIV testing 
in non-health 

 

HIV-testning 
och rådgivning 
bland personer 
med HIV och 
de som lever i 
riskzonen för 
att smittas. 

och fem bestod av 
tonåringar i åldrarna 
15-19 år. Deltagarna 
var antingen HIV-
positiva eller 
motsvarade kriterier för 
att leva i riskzonen att 
bli smittade. Frågorna 
som ställdes var 
strukturerade. 

olika stödgrupper anses vara 
väldigt viktigt. Studien visar 
även att det skulle vara önskvärt 
om personalen var 
specialutbildad att ta hand om 
HIV-patienter. 

Kang, E 
Rapkin, B-D 
DeAlmeida, 
C 
 
2006 
 
USA 
 

psychological 
consequences 
of stigma 
enduring or 
transitory? A 
longitudinal 
study of HIV 
stigma and 
distress among 
asians and 
pacific 
islanders 
living with 

 
 

Syftet var att 
studera hur 
den mentala 
hälsan 
påverkas av 
stigmatisering 
över tid. 

44 HIV-positiva vuxna 
personer från Asien 
som emigrerat till USA 
och mottar HIV-
behandling intervjuades 
med semistrukturerade 
frågor. 

Intervjuerna tog 2-3 timmar. 
Studiens resultat har jämförts 
med den som gjorts några år 
tidigare, med samma frågor. 
Svaren har översatts i många 
olika steg av oberoende 
översättare. Dessa har sedan 
analyserats bland annat med 
hjälp av en poängskala. 

Studien visar att 
stigmatiseringen påverkar 
självkänslan på ett negativt sätt. 
Den utvecklar i sin tur andra 
negativa livsmönster. 

Medel 

Parsons, J-T  
VanOra, J  
Missildine, 
W 
Purcell, D-
W  
Gómez C-A 
 
2004 
 
USA 

negative 
consequences 
of  HIV 
disclosure 
among 
seropositive 
injection drug 

 

Syftet var att 
undersöka 
konsekvensern
a av ett 
avslöjande 
bland HIV-
positiva 
sprutnarkoman
er. 

158 HIV-positiva 
kvinnor och män över 
18 år fån New York och 
San Fransisco 
intervjuades. Dessa 
hade under det senaste 
året injicerat droger och 
haft oskyddat sex. 

Intervjuerna skedde diskret av 
ett team med flera personer som 
hade olika etniska bakgrunder. 
De utgick ifrån ett frågeformulär 
men ställde även följdfrågor om 
det behövdes. Svaren 
transkriberades och analyserades 
för att sedan läsas av två av 
författarna. Resultaten kodades 
och teman med olika påverkande 
faktorer bildades. 

Studiens resultat visar att 
avslöjandet kunde vara både 
positivt och negativt. Det 
framhävs också vilket ansvar det 
innebär att avslöja eller ej, och 
att detta sedan kan påverka 
smittspridningen. 

Medel 

Rintamaki, 
L-S Perceptions of 

Syftet var att 
undersöka 

50 HIV-positiva män 
som arbetat inom 

Fokusgruppssamtalen varade i ca 
120 min. De individuella 

Studiens resultat visar att 
sjukvårdspersonal uppför sig 

Medel 



 

 

Scott, A-M 
Kosenko, K-
A 
Jensen, R-E 
 
2007 
 
USA 

HIV Stigma in 
Health Care 

 

erfarenheter av 
stigmatisering 
inom 
sjukvården 
bland män som 
arbetat inom 
den 
amerikanska 
militären och 
lever med 
HIV. 

militären intervjuades 
genom både 
semistrukturerade 
fokusgruppssamtal och 
individuella intervjuer. 

intervjuerna varade i 45-230 
min. Samtalen bandades och 
transkriberades. Fynden kodades 
och delades senare in i 
kategorier. 

dåligt gentemot patienterna 
genom att: 
Ha bristande ögonkontakt, 
nedsättande attityd och 
distanserande kroppsspråk.  
Många känner sig stämplade, 
dåligt behandlade ignorerade, 
hotade och skuldbelagda av 
personalen. 

Rozas, L-W 
Smith, E 
 
2009 
 
USA 

Boat: The 
Provision of 
Culturally 
Competent 
Mental Health 
Services to 
People Living 
with 

 

Syftet var att 
rapportera om 
hur 
sjukvårdsperso
nal lyckas 
hjälpa 
personer med 
HIV och olika 
kulturella 
bakgrunder i 
deras kamp för 
en bättre 
psykisk hälsa. 

31 personer deltog i tre 
olika 
fokusgruppssamtal med 
semistrukturerade 
frågor, 21 av deltagarna 
var HIV-positiva tre var 
familjemedlemmar till 
personer med HIV. De 
sista sju arbetade på ett 
HIV-center. 

Datainsamlingen skedde under 
en månad 2006. Datan 
transkriberades och jämfördes 
sedan med inspelningarna. 
Därefter gjorde en öppen 
kodning av båda författarna 
oberoende av varandra och datan 
under varje kategori undersöktes 
noggrant. Analysprocessen 
gjordes med hjälp av ATLAS.ti 

Studiens resultat visar att 
hälsoklinikerna bör vara 
öppensinnade för olikheter och 
kulturella skillnader, och ta 
ansvar för att möta och hjälpa 
patienten på bästa möjliga sätt.  

Hög 

Sabin L-L, 
Desilva, M-
B 
Hamer, D-H 
Keyi, X 
Yue, Y 
Wen, F 
Tao, L 
Heggenhoug
en, K 
Seton, L 
Wilson, I-B 
Gill, C-J 
 
USA, 

adherence to 
antiretroviral 
medications 
among patients 
living with 
HIV in 
Southern 
China: a 
qualitative 

 

Syftet var att 
undersöka 
vilka hinder 
som finns i 
samband med  
antivirala 
läkemedel mot 
HIV/AIDS. 

36 HIV-positiva män 
och kvinnor blev 
intervjuade genom 
semistrukturerade 
frågor. 

Två personer medverkade under 
intervjuerna, den ena intervjuade 
deltagarna och den andra 
dokumenterade svaren. 
Intervjuerna ägde rum på platser 
som båda parter kommit 
överrens om. Materialet spelades 
in, översattes till engelska och 
kodades.  
 

Studiens resultat visar att 
deltagarna och deras familjer 
påverkas av stigmatiseringen i 
samhället, vilket leder till 
psykiska hälsoproblem och 
ekonomiska bekymmer relaterat 
till svårigheter att få jobb. 

Medel 



 

 

England, 
Kina 
 
2008 
Sayles, J-N 
Ryan, G-W 
Silver, S-J 
Sarkisian, 
C-A 
Cunningham
, W-E 
 
2007 
 
USA 

Experiences 
of social 
stigma and 
implications 
for healthcare 
among a 
diverse 
population of 
HIV positive 
adults  

Syftet var 
undersöka 
inom vilka 
områden 
stigmatiseringe
n av personer 
med HIV var 
mest 
framträdande. 

48 personer som lever i 
Los Angelses och är 
HIV-smittade 
intervjuades genom 
fokusgruppssamtal. 

Frågorna var öppna och 
samtalen ägde rum i oktober-
november 2005, grupperna var 
indelade efter kön och i varje 
grupp bestod av 6-8 deltagare. 
Samtalen varade i ca 90 minuter 
och spelades in samt 
trankriberades. 

Studien visar att de mest 
framträdande känslorna stigman 
föder är: skuld och stereotyper 
av hiv, rädsla för smitta, 
utlämnande av sin HIV-status 
samt förändringarna inom sina 
nära relationer. 

Hög 

Smith, L-R 
Fischer, J-D 
Cunningham
, C-O 
Amico, K-R 
 
2012 
 
USA 

g the 
behavioural 
determinants 
of retention in 
HIV care: A 
qualitative 
evalutation of 
a situated 
information, 
motivation, 
behavioural 
skills model of 
care initation 
and 

 

Syftet var att 
undersöka 
omvårdnadsbe
hovet bland 
substansberoen
de individer 
som lever med 
HIV och/eller 
Hepatit C. 

20 HIV-infekterade 
personer blev 
intervjuade, tolv män 
och åtta kvinnor. Dessa 
hade fått HIV-vård i 
minst 24 månader. 
Intervjuerna var både 
semistrukturerade och 
öppna. 

Intervjuerna varade i genomsnitt 
i 27 minuter. De spelades in, 
transkriberades och analyserades 
för att sedan abstraheras och 
systematiskt kodas. Analysen 
skedde genom ATLAS.ti och 
sIMB. 

Studien visar att flera olika 
faktorer spelar in om huruvida 
deltagarna ville fullfölja sin 
behandling eller inte. Faktorer 
som spelade en avgörande roll 
var: acceptans av diagnosen, 
stigmatisering och kognitiv eller 
fysisk funktionsnedsättning. 

Medel 

Varas-Diaz, 
N 
Serrano-
Garcia, I 
Toro-
Alfonso, J 
 
2005 

-related 
stigma and 
social 
interaction: 
puerto ricans 
living with 

 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
konsekvensern
a som 
HIV/AIDS-
stigma medför. 

Totalt medverkade 30 
HIV eller AIDS-sjuka 
personer, deltagarna 
intervjuades med 
semistrukturerade 
frågor, samt fick fylla i 
ett frågeformulär. 

Intervjuerna transkriberades och 
analyserades med hjälp av QSR 
NVivo software version 1.1. 

Studien visar att AIDS-relaterad 
stigma påverkar de sociala 
relationerna med familj, vänner, 
kollegor, partners och 
vårdpersonal. 

Hög 



 

 

 
Puerto Rico 
Ware, N-C 
Wyatt, M-A 
Tugenberg, 
T 
 
2006 
 
USA 

Social 
relationships, 
stigma and 
adherence to 
antiretroviral 
therapy for 
HIV/AID  

Syftet var att 
undersöka hur 
personer som 
mottar ART 
hanterar sitt liv 
med 
HIV/AIDS och 
hur 
medicineringe
n fungerar i 
den smittades 
vardag. 

52 personer med HIV 
intervjuades. De hade 
anknytning till 
hälsocenter. 
Intervjuerna var 
individuella. 

Intervjuerna ägde rum mellan 
2001-2003 och varade i 60-90 
min i genomsnitt. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades. 
Samtliga informanter 
intervjuades av samtliga 
forskare, totalt genomfördes 214 
intervjuer. 

Studien visar att personerna med 
HIV-smitta upplevde 
stigmatisering och utanförskap 
och att det krävs kunskap 
omkring detta för att hjälpa 
personerna att följa upp 
medicineringen och ändå 
bibehålla livskvalitet. 

Medel 

Zukoski, A-
P 
Thorburn, S 
 
2009 
 
USA 

Experiences 
of stigma and 
discrimination 
among adults 
living with 
HIV in a low 
HIV-
prevalence 
context: A 
qualitative 
analysis  

Syftet var att 
undersöka hur 
personer med 
HIV-smitta 
utsätts för 
stigmatisering 
på landsbygd 
där HIV inte är 
vanligt 
förekommande
. 

16 personer med HIV-
smitta intervjuades 
individuellt. 

Intervjuerna bestod av öppna 
frågor och hölls i privata rum i 
offentliga byggnader, t.ex. 
bibliotek. Intervjuerna spelades 
in och varade i ca 60 minuter. 

Studien visar att personerna 
upplever stigmatisering både 
socialt, inom arbetsplatsen samt i 
vårdrelaterade situationer. 
Studien ger förslag på hur 
stigmatiseringen i dessa typer av 
samhällen skulle kunna 
bekämpas. 

Medel 

 


