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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Hiv är ett folkhälsoproblem som cirka 30-35 miljoner människor runt om i 

världen lever med. I Sverige rapporteras 400-500 nya fall varje år. Att ha 

hiv kan leda till att människor utsätts för stigmatisering från omgivningen.  

Syfte: 
Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa upplevelser av 

stigmatisering hos människor som har hiv. 

Metod: En litteraturöversikt genomfördes där tio vetenskapliga artiklar valdes med 

både kvalitativa och kvantitativa studier. 

Resultat: 
Resultatet presenterades i fyra huvudteman: Upplevelsen av social 

stigmatisering, Självstigmatisering hos människor som lever med hiv, 

Fysiskt avstånd och Att uppleva psykisk ohälsa. 

Diskussion: Resultatet har diskuterats utifrån omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson om 

den caritativa vårdteorin samt fyra konsensusbegrepp som hon har 

beskrivit: den mångdimensionella hälsan, lidande- en del av hälsan, 

vårdande- att lindra patientens lidande och den unika människan. 

Resultatet har även diskuterats genom Erikssons tolkning av: försoning och 

värdighet. 

Nyckelord: HIV infected patients, stigma, experience 

 



 
 

 
 

 

Abstract 
 

Background: 
HIV is a public health problem that about 30-35 million people live with 

around the world. HIV. 400-500 new cases are reported each year in 

Sweden. Having HIV can lead to stigmatization from people around you.  

Aim: 
The experience of stigmatization in people who are living with HIV. 

Method: The literature review was based on ten scientific articles, both qualitative 

and quantitative studies. 

Results: 
 The results were presented in four main themes: Experiences of social 

stigmatization, Self-stigmatization with people who are living with HIV, 

Physical distance and Experiences of mental illness. 

Discussion: 
The result has been discussed based on nursing theorist Katie Eriksson´s 

theory about the caritative theory and the four consensus concepts she 

mentioned: the multi-dimensional health, suffering- a part of health, care- 

to relieve the patient´s suffering and the unique human. The result has 

also been discussed through Eriksson´s important concepts such as: 

atonement and dignity. 

Keywords: HIV infected patients, stigma, experience 
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1. Inledning  

År 2010 fick en av författarna chansen att åka på en fältstudieresa till Afrika, Uganda och 

Tanzania. Syftet med resan var att se hur andra människor lever i dessa länder. Under resan 

besöktes bland annat sjukhus, skolor och barnhem. Det väcktes tankar och känslor, då det var 

många människor i olika åldrar som levde med humant immunbristvirus (hiv) och att dessa 

människor var utstötta och blev dåligt behandlade av sin omgivning. Efter samtal med hiv 

positiva människor kom det fram hur de egentligen kände och upplevde efter att de hade 

diagnostiserats. Detta väckte även ett intresse hos andra författaren som blev inspirerad av 

upplevelsen i Afrika och idag vill vi belysa människors upplevelser av stigmatisering hos 

människor som lever med hiv. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Hiv 

Hiv är en förkortning för humant immunbristvirus (Folkhälsomyndigheten, 2015). Hiv är ett 

folkhälsoproblem som många lever med runt om i världen. Cirka 30-35 miljoner människor 

lever med hiv i världen och i Sverige rapporteras 400-500 nya fall varje år. Vita blodkroppar 

som CD4 och T- hjälparceller infekteras och förstörs när patienten får hiv vilket leder till att 

immunförsvaret försämras. Det varierar från person till person när symtomen bryter ut och när 

under sjukdomen symptom visar sig. Efter ett par veckor kan personen få så kallad primär 

hivinfektion. Symtom som vanligtvis bryter ut är feber, diarré, huvudvärk, svullna och ömma 

lymfkörtlar, muskelvärk och utslag på kroppen. Eftersom att viruset angriper immunförsvaret 

kan människan i senare skede i hiv stadiet känna sig trött, få svamp i munnen, eksem på 

kroppen och även få bältros. Enligt Fierz et al. (2013) kan hiv leda till ångest och depression.  

Folkhälsomyndigheten (2015) beskriver att hiv kan smittas vid oskyddat vaginalt, analt och 

oralt sex. En person kan även bli smittad om hen delar spruta med en hiv positiv människa. 

Smittöverföringen kan även ske under graviditet, vid förlossning eller vid amning. Hiv smittar 

inte vid direkt och indirekt kontakt, vilket betyder att människor kring hiv positiva personer 

inte behöver vara oroliga eller rädda för att de ska bli smittade. För att diagnostisera hiv 

undersöks människans antikroppar eller antigener som är specifikt relaterade till hiv och detta 

påvisas i blodet. Det finns ingen behandling som kan bota hiv men däremot kan hiv positiva 

personen få en bromsmedicin som minskar viruset och effektivt förhindrar 

sjukdomsutvecklingen. I en studie skriven av Anis et al. (2002) berättar författarna att under 

årtalen 1997-1999 var det 981 hiv positiva personer som sökte vård i Vancouver, Canada. 
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Dessa personer fick vård och överlevde sjukdomen på grund av att det fanns möjligheter till 

behandling. I en studie skriver författarna Ertunc, Kaya och Koksal (2016) att det oftast är 

unga människor som blir smittade av hiv och att homosexuella löper större risk att bli 

smittade. 

Folkhälsomyndigheten (2015) skriver att för att skydda sig på bästa sätt är det viktigt att ha 

säker sex, undvika direktkontakt med blod och kroppsvätskor och inte dela på 

injektionsverktyg. Inom hälso- och sjukvården måste mycket av arbetet utföras på generella 

basala hygienrutiner, såsom handskar vid blodkontakt. Gravida kvinnor ska erbjudas hiv test 

för att kunna behandla dem om hiv skulle påvisas. Detta minskar risken för att barnet smittas 

under graviditeten eller vid förlossningen. Om en person har testat sig för hiv anonymt är hen 

skyldig att identifiera sig om provsvaret är positivt och måste följa förhållningsregler som 

ingår i smittskyddslagen för att undvika att smitta andra människor. 

Aids är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som uppstår av obehandlad hiv och står för 

Acquiered Immuno Deficiency Syndrome (Kallings, 2009). Om en hiv positiv person inte får 

en behandling finns det risk att hen utvecklar aids, detta kan ske inom 10 år. Sjukdomar som 

kan uppstå när immunförsvaret är nedsatt på grund av hiv kan vara lunginflammation, 

tuberkulos och svampinfektioner och då kallas sjukdomstillståndet för aids. Hiv och aids är 

alltså inte samma sak. Symtom som kan uppkomma vid aids är feber, avmagring, 

svampinfektioner och herpes i underlivet. En person som har aids kan bli behandlad med hiv 

mediciner som minskar viruset i blodet och hjälper immunförsvaret att skydda kroppen mot 

olika sjukdomar.  

Kallings (2009) berättar att de som utvecklar aids i Sverige oftast är personer som inte 

känner till att de har hiv. Precis som hiv ingår aids i smittskyddslagen och det innebär att en 

människa som misstänker att den har blivit smittad är tvungen att testa sig. Personen som har 

smittan har en skyldighet att berätta det till sin sexpartner och en skyldighet att skydda sig vid 

samlag, detta kallas för informationsplikt. Meningen med smittskyddslagen och 

informationsplikten är att smittan inte ska föras vidare. Doda, Negi, Gaur och Harsh (2018) 

skriver i sin studie om att det är dålig kunskap kring hiv och aids bland människor och detta 

bekräftas av deltagarna i studien. Enligt Folkhäslomyndigheten (2015) riskerar hiv positiva 

personer att utsättas för stigmatisering och få ett negativt bemötande som baseras på 

okunskap, rädsla och fördomar  

 

2.2 Stigmatisering 
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Stigmatisering går ut på att människor anklagas, brännmärks, etiketteras eller fördöms som 

skamliga, oönskade, farliga eller att de stämplas som socialt oacceptabla (Sahlin, 2009). 

Stigmatisering kan ändra hur människor ser sig på själva, vilket kan påverka på det sättet att 

hiv positiva människorna inte vågar söka hjälp. Denna situation kan även leda till att 

människors självförtroende påverkas på ett negativt sätt. Stigmatisering kan leda till att den 

enskilda människan utvecklar självstigmatisering. Självstigmatisering innebär att människan 

accepterar omgivningens fördomar och lever sitt liv utifrån detta. Självstigmatisering kan leda 

till att människor avstår från sociala sammanhang. Stigmatisering kan vara individuell men 

även riktad till flera individer. Vid stigmatisering skapas det en separation i vi och dom och 

människor som utsätts för stigmatisering ses som onormala och annorlunda. Att motverka 

stigmatisering kan upplevas svårt men en åtgärd kan vara att öka kunskapen om sjukdomen i 

samhället. Att motverka hur fördomar föds kan vara grunden till att motverka stigmatisering.  

I en artikel skriven av Scambler (1998) förklaras det att en sjukdom i sig inte anses vara 

stigmatiserande men att vissa sjukdomar och symtom syns tydligt och då kan det väcka 

speciella känslor av rädsla. Författaren har även kommit fram till att stigmatisering upplevs 

mer störande än sjukdomen hiv. Stigmatisering kan även förekomma i samband med andra 

sjukdomar som till exempel vid psykisk ohälsa eller andra infektionssjukdomar.  

I en studie skriven av AlAteeg, AlDaoud, AlHadi, AlKhalaf och Miley (2018) berättar 

författarna att stigmatisering spelar en stor roll i en när det gäller människans välmående 

kopplad till en psykisk sjukdom. Av 93 deltagare försökte mer än 50% dölja sin psykiska 

ohälsa från omgivningen för att undvika situationer som skulle kunna leda till stigmatisering. 

Det kommer även fram att stigmatisering utgör ett stort hinder för behandling. Människor 

med en psykisk ohälsa har en större risk att bli stigmatiserade och diskriminerade av 

omgivningen (Rosen, Greenberg, Schmeidler, & Shefler, (2008). Detta kan leda till att det blir 

svårare för de att få tillgång till sjukvård och arbete. Författarna bekräftar även att människor 

med psykisk ohälsa har blivit utsatta för stigmatisering en lång tid i samhället. I denna studie 

studeras även religiösa aspekter och dess påverkan gällande stigmatisering. Författarna har 

kommit fram till att personer med psykisk ohälsa och en religiös uppväxt utryckte större 

upplevelse av stigmatisering än personer med icke religiös uppväxt. 

 

2.3 Sjuksköterskans ansvar   

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att sjuksköterskans ansvar är att skapa en god 

vårdrelation i mötet med patienten. För att skapa en god vårdrelation behöver sjuksköterskan 

ha en professionell kompetens. Att stödja patienten i vårdandet är också ett ansvar. Relationen 
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ska bestå av öppenhet och vara utan fördomar. Vid fördomar kan patienten uppleva en känsla 

av otrygghet och då kan patienten ”stänga av sig” vilket kan leda till att hen inte vill prata om 

sina upplevelser och känslor. Bemötandet ska vara respektfull mot patientens autonomi, 

integritet och värdighet. Det ska vara ömsesidig respekt och tillit mellan båda parter.  

Delaktighet är ett viktigt begrepp i vårdandet, alla berörda ska vara delaktiga i vårdandet 

och ska ha en helhetssyn och inte bara se den medicinska aspekten (Dahlberg & Segesten, 

2010). Sjuksköterskan ska ha patientens behov i fokus för att lidande inte ska uppstå. 

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten är kärnan för all vård (Ugarte Gurrutxaga, 

2018). Sjuksköterskan har ett ansvar för att patienten ska känna gemenskap och delaktighet. 

Förhållandet mellan vårdgivare och vårdtagare är baserat på kommunikation, alltså är det 

kommunikationen som avgör hur förhållandet upplevs. Sjuksköterskan har även ansvar över 

att ta hänsyn till patientens perspektiv och åsikter. Något som kan upplevas svårt är den 

kulturella skillnaden mellan sjuksköterskan och patienten. Kulturella skillnader kan leda till 

missförstånd under vårdtiden och därför är det viktigt att sjuksköterskan har ett 

helhetsperspektiv och ser hela människan. Sjuksköterskan har ett ansvar att omhänderta 

patienten på ett professionellt sätt där egna värderingar inte får blandas in. Det är även viktigt 

att sjuksköterskan är medveten om sina egna fördomar för att kunna hantera känsloladdade 

situationer.  

Enligt Wiklund Gustin och Lindwall (2012) är målet med vården att främja hälsa, minska 

lidandet och att bemötandet ska bestå av värdighet. Dahlberg och Segesten (2010) förklarar 

att sjuksköterskans roll i grunden är att ha en god kommunikation med patienten. För att 

kunna ge den bästa anpassade vården är det viktigt att sjuksköterskan lär känna patienten och 

kan identifiera behov, resurser och risker. Sjuksköterskan har även ett ansvar att lära ut och 

utveckla patienten om hens sjukdomstillstånd. I en studie förklarar Berg och Danielson (2007) 

att en sjuksköterska motiverade sina patienter till att använda sina egna resurser och sin 

kompetens. På så vis ökade patienternas välbefinnande. Patienterna upplevde att det var 

enklare att samarbeta med sjuksköterskan genom delaktighet. De tyckte dessutom att det var 

väldigt viktigt att de upplevde att sjuksköterskan lyssnade på dem och var aktiv i sitt 

lyssnande. 

En studie utfördes av några författare där de undersökte vad hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade för uppfattningar om människor som lever med hiv (Ledda et al. 

2017). Resultatet visade en tydlig relation mellan kunskap och bemötande. Personal som hade 

fått en utbildning och information om smittvägar och behandling om hiv visade sig ha mer 

förståelse för människor som lever med hiv än personal som inte hade utbildning. Det kom 
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även fram att de som hade erhållit utbildning inte var rädda för att bli smittade jämfört med de 

som inte hade någon utbildning om hiv. 

Moura Da Cruz, Dos Santos Cordeiro, Antáo Margues och Silva (2017) skriver i en studie 

om hur hiv positiva personers liv förändrades på ett positivt sätt efter att de hade 

diagnostiserats. De upplevde att de fick mer kärlek av deras anhöriga och vänner efter att de 

fick reda på deras sjukdomstillstånd. De fick stöd och energi för att vilja leva kvar. Tron blev 

även en viktig aspekt i livet för personerna som hade diagnostiserats.  

 

2.4 Problemformulering 

Hiv är en sjukdom som många människor lever med i världen. För att förhindra 

sjukdomsutvecklingen finns det bromsmediciner som minskar viruset. Om en hiv positiv 

person inte får behandling kan sjukdomsförloppet utvecklas till aids. För att förhindra att fler 

blir smittade av hiv måste en hiv positiv person förhålla sig till regler som ingår i 

smittskyddslagen. Det är inte ovanligt att människor blir stigmatiserade på grund av deras 

sjukdom. Fördomar och anklagelser kan få människor att ändra sin syn på sig själva och dra 

ned på människors självförtroende. Stigmatisering kan påverka människan negativt och leda 

till att stigmatiseringen känns värre än sjukdomen. Självstigmatisering kan även leda till att 

människan isolerar sig från sociala sammanhang och accepterar omgivningens fördomar. Det 

är viktigt att hiv patienternas upplevelser och existentiella behov belyses. Ett av 

sjuksköterskans ansvarsområden är att fånga patienternas upplevelser och känslor för att dess 

ska kunna bearbetas av patienten. Detta görs genom en god vårdrelation där patienten känner 

respekt och tillit till sjuksköterskan. Målet med arbetet är att öka förståelse för människor som 

lever med hiv.  

  

3. Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa upplevelser av stigmatisering hos människor 

som har hiv. 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Enligt Eriksson (1994) beskrivs den caritativa vårdteorin som att lindra lidande. Teorin 

förklarar hur viktigt det är med kunskap och att patienten ska ha god kunskap om sin sjukdom 

och dess innebörd. Teorin lägger stor fokus på begreppen hälsa och lidandet och dess 

betydelse. Tre starka begrepp som nämns i teorin är tro, hopp och kärlek som är en grund till 
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omsorg. Eriksson beskriver inte tron endast som religiöst utan det kan vara icke religiöst. 

Människan kan tro på sig själv, på andra eller på något gudomligt. Människan kan tro på det 

omöjliga. Hon skriver även att hopp och hopplöshet är en del av vården och relateras till tro 

och kärlek. Kärlek innebär både att älska och att bli älskad och att det är något människan 

önskar att uppleva. Vårdaren ska skapa en gemenskap och värde genom kärlek till patienten, 

vilket leder till att patienten känner sig bekräftad.  

Eriksson (1994) beskriver att lindra lidande som kärnan för all vård. Att vara lidande 

innebär att människan är främmande för sig själv, vilket leder till att det blir svårare att nå 

sina möjligheter att lindra sitt lidande. Detta är en ständig kamp som människan upplever 

mellan hopp och hopplöshet. En övergång från hälsa till ohälsa kan vara svårt och det kan 

leda till hopplöshet, denna övergång kallas för transition. Enligt Ekman (2014) definieras 

transition som en situation från ett steg till ett annat. Vid dessa övergångar kan hälsa och 

välbefinnande påverkas och krav kan ställas på människan att hantera övergångarna. Det är 

viktigt att bekräfta människan så att hopp upplevs (Eriksson, 1994). Lidandet är relaterat till 

kroppen och människans själsliga och andliga dimensioner. Ett vårdlidande uppkommer när 

det finns brist i kommunikation och brist mellan patientens behov och den attityd som 

vårdpersonalen har till den berörda individen. Enligt Eriksson innebär vårdande att lindra 

lidande och att hjälpa individen till att växa och utvecklas. Att vandra med den lidande 

människan och hjälpa hen när krafterna inte är tillräckliga. Lidande kan leda till ohälsa och 

förvärra sjukdomstillståndet; därför är det viktigt att se hela människan från flera olika 

perspektiv för att kunna lindra lidandet. Anledningen till att människor lider kan vara på 

grund av att deras värdighet hotas eller kränks. När människans värdighet kränks försöker hen 

bevara sin värdighet. En annan orsak till lidande kan vara att människan inte försonar sig med 

sin verklighet och förnekar situationen hen befinner sig. Detta kan leda till att människan 

befinner sig i en ständig kamp. Något som framkom tydligt i författarnas upplevelse var att 

människor med hiv som blev utsatta för stigmatisering utvecklade ett lidande. Genom att 

använda Katie Erikssons teori kan förståelsen öka för lidande och därmed kan sambandet ses 

mellan stigmatisering och lidande. Teorin användes genom att belysa begreppet lidande och 

sprida kunskap för att den ska vara mer aktuell i vårdsammanhang och användes som ett 

hjälpmedel för att diskutera resultatet. 

 

5. Metod 

5.1 Litteraturöversikt 
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Friberg (2017) förklarar att en litteraturöversikt är en kritisk granskning av litteratur som ger 

en helhetsbild och en helhetsförståelse för ett problem och skapar en översikt av något som 

vill studeras. En litteraturöversikt innebär att fakta används från tidigare forskning som har 

analyserats och sammanställts. Litteraturöversikten skapar underlag för kritisk granskning av 

ett avgränsat kunskapsområde. 

 

5.2 Datainsamling 
 

Datainsamlingen genomfördes enligt Östlundh (2017). Informationen söktes på två databaser 

som indexerar vårdvetenskapliga artiklar. Databaserna som användes var Cinahl Complete 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) via Cinahl headings och 

PubMed. Anledningen till att dessa två databaser valdes var för att de publicerar artiklar inom 

vårdvetenskap. Information som söktes på databasen Cinahl Complete gav 293 träffar medan 

databasen PubMed gav 207 träffar. Genom Cinahl Headings användes sökorden hiv och 

stigma och resultatet som sökorden hiv gav var bland annat HIV infected patients som valdes. 

Därefter kombinerades sökordet med stigma genom Browse additional terms och 

sökoperatorn AND användes tillsammans med alternativet major concept. Sökorden 

experience och experiences användes och gav endast två träffar i samband med sökorden 

stigma och HIV infected patients, vilket gjorde att sökorden experience och experiences 

uteslöts. Sökord som slutligen användes var stigma och HIV infected patients för att få 

resultat utifrån valda syfte (Se bilaga 1). 

 

5.2 Urval 
 
Sökningarna begränsades genom att använda full text, peer reviewed och endast engelska 

språket. Träffarna gav resultat utifrån engelska, persiska, koreanska och norska språken. 

Sökningarna begränsades även genom årtal från 2008-2018. Efter dessa begränsningar gav 

sökningen i PubMed sju träffar medan databasen Cinahl Complete gav 120 träffar (Bilaga 1). 

I första hand lästes rubrikerna för att få en uppfattning om vad artikeln handlade om. Om 

rubriken väckte ett intresse lästes artikelns abstrakt för att få en överblick. Friberg (2017) 

skriver att syftet med att läsa abstrakten är att den ger en överblick av ämnet och innehållet. 

Artiklarna där aids fanns med i rubriken sorterades bort. Om rubriken stämde överens med 

uppsatsens syfte lästes abstraktet och därefter hela artikeln. Artiklarna som användes skulle 

vara etiskt godkända. Helikopterperspektivet bör användas för att få en helhetsbild av den 

befintliga kunskapen och genom denna helhetsbild kan det avgöras om vilken metod artikeln 

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$lnkNewBrowse','')
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har. För att få en helhetssyn bestämdes det att artikel sökningarna skulle innehålla både 

kvalitativa och kvantitativa studier och tio artiklar ansågs vara relevanta till vårt syfte. Inga 

träffar från PubMed resulterade i en utvald resultatartikel. Översättning från engelska språket 

till svenska användes för att förstå innehållet i artikeln. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar valdes, fem kvalitativa och fem kvantitativa studier (Bilaga 2). 

 

5.3 Analys 
 
Friberg (2017) beskriver att analysen består av tre faser. Den första fasen innebär att se 

textens helhet och det kan man göra genom att läsa texten flera gånger för att bli bekant med 

den och se utifrån olika perspektiv. I den andra fasen ska texten skiljas och delas in i olika 

delar för att kunna hitta likheter och skillnader mellan olika texter. Vid den sista fasen ses 

texten återigen som en helhet och ämnet som har studerats kan återspegla texten.  

Artiklarna analyserades genom att läsa de flera gånger för att förstå innehållet och 

sammanhanget. Varje artikel lästes flera gånger för att författarna skulle vara säkra på att de 

förstod innehållet. Artiklarna lästes både enskilt och sammanfattades gemensamt för att 

undvika feltolkningar. Sedan sammanställdes artiklarnas resultat i olika rubriker för att kunna 

urskilja olika teman. Därefter identifierades likheter och skillnader mellan artiklarna och de 

granskades utifrån Fribergs granskningsmall (2017) genom att ha ett kritiskt förhållningssätt. 

Det sågs till att innehållet var relevant till det valda syftet genom att läsa på artiklarnas 

resultat.  

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik har uppmärksammats under litteraturöversikten och detta har gjorts utifrån 

författaren Kjellströms beskrivning om forskningsetik (Kjellström, 2012). Forskningsetik 

innebär att etiska överväganden görs innan och under ett vetenskapligt arbete vilket 

författarna har tagit hänsyn till. Kjellström beskriver att det krävs en viss kännedom om vissa 

normer, värderingar och principer som ingår i forskningsetik.   

Endast engelska språket har använts och översättning användes vid svårigheter för att 

kunna få rätt uppfattning av deltagarnas upplevelser i studien. Något som författarna har tagit 

hänsyn till är att det kan förekomma feltolkningar vid översättningar. Eftersom att författarna 

har valt att skriva en litteraturöversikt kommer inte studien i direkt kontakt med människor 

och det gör att det minskar risken att skada eller såra några undersökningspersoner.  
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Enligt Kjellström (2012) är informerat samtycke en process och bygger på den etiska 

principen för att ha överseende för deltagarnas rätt att bestämma om hur de vill delta i studien. 

Med etiska principen menas att skydda deltagarnas frihet och autonomi. För att kunna utgå 

från ett informerat samtycke bör tre steg följas. En stor vikt läggs på att deltagarna ska få 

information om forskningen och att de har förmåga att förstå informationen som har givits 

och därmed fatta sina beslut frivilligt. Frivillighet innebär att deltagarna har rätt att vilja vara 

med i forskningen men även avbryta medverkan utan att påverkas på något sätt. 

Nürnbergkodexen är en etisk kod som innebär att deltagarna inte får skadas och beskriver hur 

viktigt det är med informerat samtycke. Detta har författarna diskuterat innan arbetet har 

påbörjats och har arbetat utifrån det genom att försäkra att författarna i artiklarna har tagit 

hänsyn till frivillighet.  

Under hela litteraturöversiktens gång har begreppet hiv positiva människor eller personer 

använts. Detta har författarna valt för att vara neutrala och inte kränka människor som har hiv 

eller närstående till hiv positiva personer. Författarna har dessutom reflekterat kring att inte 

använda begreppet de drabbade eller liknade där egna värderingar förekommer. Något annat 

författarna har tagit hänsyn till under arbetets gång är att använda begreppet hen istället för 

han/hon/den för att kunna vara könsneutrala och inte objektifiera människor. Författarna till 

litteraturöversikten har haft i åtanke om att inte utgå från egna värderingar och förutfattade 

meningar för få in alla aspekter inom området som både positiva och negativa. 

 Det är viktigt att reflektera över vad vetenskaplig kunskap är och ska vara (Prebie & 

Landström, 2012). Dessa reflektioner är som ett stöd i examensarbetet för att säkra kvalitén. 

Detta har gjorts genom att se över att valda artiklar är vetenskapliga och etiskt godkända. 

  

7. Resultat 

Stigmatisering hos hiv positiva personer kan ändra hur de ser på sig på själva och detta kan 

leda till att människor som utsätts för stigmatisering inte vågar söka hjälp hos andra på grund 

av sin diagnos. Denna situation kan även leda till att människors självförtroende påverkas på 

ett negativt sätt. Efter att ha analyserat resultatartiklarna utsågs fyra huvudteman; Upplevelsen 

av social stigmatisering, Självstigmatisering hos människor som lever med hiv, Fysiskt 

avstånd och Att uppleva psykisk ohälsa. 

 

Enligt Zukoski och Thorburn (2009) är hiv en sjukdom som är associerad med homosexualitet 

och drogmissbruk. Flera deltagare i studien berättade att de upplevde att hiv klassas som en 
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sjukdom där smittvägen endast sker via samlag. Äldre deltagare upplevde mer stigmatisering 

än de yngre deltagarna (Kerrigan, Vazzano, Bertoni, Malta & Bastos, 2017). Deltagarna som 

inte hade någon form av bakgrund med missbruk upplevde mindre stigmatisering än deltagare 

som hade en bakgrund av missbruk. Personer med hög utbildningsnivå upplevde mindre 

stigmatisering än personer med låg utbildningsnivå. I en artikeln skriven av Neuman och 

Obermeyer (2013) berättade några deltagare att utbildning, kön, ålder och typ av bostad inte 

spelade någon roll för graden av stigmatisering. Hiv positiva personer som hade gott socialt 

stöd upplevde mindre stigmatisering (Nadia, Leelavathi, Narul Aida & Diana, 2017; Thi et al., 

2008). Enligt Dowshen, Binns och Garofalo (2009) upplevde män som hade sex med män 

mer bekymmer för att utsättas för stigmatisering relaterad till deras hiv diagnos än andra 

bekymmer. I en annan studie visade Jaworsky et al. (2018) att människor som bodde ute i 

landsbygdsområden upplevde mer stigmatisering än de som bodde i städer. Det framkom 

även i en av studierna att sociala förhållanden som familj och vänskapsrelationer drabbades 

(Nadia et al., 2017). Författarna menade att hiv positiva personer förlorade socialt stöd och 

sexuella förhållanden i samband med diagnosen. 

 

7.1 Upplevelsen av social stigmatisering 

Thi et al., (2008) beskriver att människor i Vietnam hade folkhälsokampanjer där de ville 

sprida skräck och rädsla genom bilder på döda människor för att hiv negativa personer inte 

skulle associera sig med hiv positiva människor. Homosexuella upplevde större stigmatisering 

på grund av sin diagnos jämfört med andra typer av stigmatisering (Dowshen et al., 2009; 

Nadia et al., 2017; Thi et al., 2008). Sexuell läggning, utbildning och kön spelade roll för 

graden av stigmatisering. Enligt Stutterheim et al. (2012) berättade en kvinna om hur hennes 

omgivning anklagade henne för att hon hade haft sexuellrelation med flera män och det var 

därför hon fick hiv. Flera upplevde att deras omgivning jämförde hiv med cancer där de 

uttryckte att cancer är något som händer människan medan hiv är något du själv utsätter dig 

för.  

Flera deltagare berättade i studien skriven av Stutterheim et al. (2012) att samhället 

avskärmade, tog avstånd och de kände sig uteslutna av grannskapet. Människor med hiv sökte 

sig till andra hiv positiva personer som var i samma situation som de själva för att finna 

gemenskap och förståelse. De ansåg att de delade samma erfarenheter och känslor. En kvinna 

berättade om hennes hiv positiva moster som blev dödförklarad av en släkting efter att hon 

hade diagnostiserats (Root, 2010). Cirka en av tio ansågs som värdelösa av omgivningen och 

tolv procent av 45 personer upplevde att omgivningen tyckte att hiv positiva människor inte 
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har någon form av framtid för att de kunde dö när som helst. Nio procent upplevde minskad 

värdighet och respekt efter deras hiv diagnos. En hiv positiv kvinna ville köp mat med sig 

hem från en kiosk men blev nekad på grund av att ägaren vad medveten om kvinnans diagnos 

(Thi et al., 2008). Enligt Zukoski och Thorburn (2009) upplevde några deltagare att vänner 

och familjemedlemmar satte upp regler för deras sociala kontakt baserat på rädsla för att 

smittas av hiv. 

Flertal berättade om hur de blev negativt bemötta av vårdpersonalen för att de hade 

diagnosen hiv (Stutterheim el al., 2012; Thi et al., 2008; Neuman & Obermeyer, 2013; 

Zukoski & Thorburn, 2009). De fick höra negativa kommentarer och upplevde negativa 

attityder från vårdpersonalen och upplevde därmed att de blev mindre omhändertagna. Enligt 

Zukoski och Thorburn (2009) berättade en kvinna att hon blev avvisad från tandläkaren och 

fick inte avsluta sin undersökning. I ett annat vårdsammanhang upplevde hon även att 

vårdpersonalen inledde en diskussion om vem som skulle omhänderta henne. Några hiv 

positiva personer upplevde längre väntetid än övriga patienter (Thi et al., 2008; Zukoski & 

Thorburn, 2009). De nämnde att vårdpersonalen inte kändes hjälpsamma. Vidare berättar 

författarna att 11 av 16 deltagare upplevde någon form av stigmatisering när de kom i kontakt 

med vårdgivare. Thi et al., (2008) har kommit fram till att de flesta av hiv positiva personerna 

skulle söka vård vid extrema fall på grund av tidigare erfarenheter av stigmatisering. 

Flera hiv positiva personer sa upp sig från jobbet efter att deras hiv status blev avslöjad 

(Thi et al., 2008). De upplevde att flera utav deras arbetskollegor behandlade de annorlunda. 

Nämner att en man blev nekad flera arbeten på grund av sin infektionsstatus. Arbetsgivaren 

hade sagt att de är rädda för att bli smittade. Påföljden av tidigare erfarenheter orsakade att 

den hiv positiva mannen inte berättade om sin diagnos i framtida arbetssökningar vilket 

gjorde att han fick ett jobb tillslut.  

 

7.2 Självstigmatisering hos människor som lever med hiv 

Hiv positiva personers självkänsla påverkades på ett negativt sätt efter att ha avslöjat sin 

diagnos för sin omgivning (Dowshen et al., 2009; Nadia et al., 2017; Jaworsky et al., 2018; 

Turan et al., 2017). Negativ självbild och underlägsenhet är vanligt förekommande hos hiv 

positiva personer. Enligt Thi et al., (2008) leder rädslan för stigmatisering bland hiv positiva 

personer till självisolering. En 31- årig man berättade att han inte ville vistas på offentliga 

platser och att han undvek att äta måltider på jobbet tillsammans med sina kollegor. Kvinnor 

berättade att hiv är en skambaserad sjukdom där deras familj fick lida på grund av deras 

sjukdomstillstånd (Zukoski & Thorburn, 2009; Stutterheim et al., 2012). Kvinnorna ville inte 
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synas eller bli hörda för att inte få andras uppmärksamhet och bli stigmatiserade. En man 

berättade om hur rädd han var i sociala sammanhang för att bli ifrågasatt på grund av hans 

sjukdom. En kvinna berättade även att hon undvek sociala situationer där hennes status kunde 

avslöjas eller där hon kunde utsättas för stigmatisering.  

Enligt en kvalitativ studie skriven av Zukoski och Thorburn (2009 berättade några 

deltagare att de fysiskt isolerade sig själva och att de avslutade alla sina sexuella relationer på 

grund av hiv diagnosen. En man berättade att han avslutade sitt sexliv efter att han 

diagnostiserats med hiv på grund av rädslan att föra smittan vidare till andra. 

 

7.3 Fysiskt avstånd 

Enligt författaren Root (2010) fick inte en av fem deltagare ta del av familjens måltider efter 

att de hade fått sin hiv diagnos. Nästan en av tio personer berättade att deras personliga 

tillhörigheter separerades från övriga familjemedlemmar på grund av deras hiv diagnos. Ca 

tolv procent av 45 deltagare upplevde att de inte fick utföra dagliga hushållssysslor. Nio 

procent upplevde stigmatisering på offentliga platser, som till exempel när andra valde annan 

plats att sitta på i bussen. En kvinna berättade att hon blev utslängd av sin make på grund av 

sitt sjukdomstillstånd och fick bo hos sin mor, där hon inte fick röra på redskap i hemmet på 

grund av rädslan över att hiv ska smittas vidare. En annan kvinna berättade att hon fick bo i 

ett separat hus för att hon plågades av hosta och sår. Detta framkom i den kvalitativa studien 

där författarna inkluderade ett halv strukturerat frågeformulär och intervjuer. Flertal hiv 

positiva personer berättade att deras omgivning gav en känsla som om de vore rädda för de 

och behandlade de utifrån deras rädsla (Zukoski &Thorburn, 2009). Thi et al., (2008) 

beskriver att en förälder till en hiv positiv kvinna kände sig tvungen att ta ett bad innan sin hiv 

positiva dotter eller rengöra badkaret med kokande vatten efter dottern. Föräldern ville 

säkerställa att alla bakterier och virus hade försvunnit efter att dottern hade använt badkaret. 

Vidare beskriver Zukoski och Thorburn (2009) att människor bekräftade att deras sociala 

omgivning hade en ökad fysiskt avstånd från hiv positiva människor. En man berättade att 

han upplevde avvisande från familj och vänner. När han träffade på en gammal vän berättade 

han om sin hiv status, var på vännen uttryckte att de skulle ha fysiskt avstånd. 

 Två deltagare berättade att de inte fick träffa deras barn av övriga familjemedlemmar på 

grund av deras hiv diagnos (Thi et al., 2008). En av dessa två deltagarna berättade att hennes 

svärmor tog hennes barn ifrån henne för att förhindra överföring av hiv. Den andra deltagaren 

berättade att hennes barn togs ifrån henne genom våld för att hon hade diagnosen hiv. Vissa 

personer upplevde att grannarna inte ville att deras barn skulle leka med barn vars föräldrar 
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har hiv. Författarna Zukoski och Thorburn (2009) nämner i studien att en 52 årig kvinna fick 

inte träffa sina barnbarn på grund av hennes hiv diagnos. Kvinnan tyckte att det var brist på 

kunskap om smittvägar och smittspridningen och att det var okunskapen som förhindrade 

henne att få träffa barnbarnen. En annan kvinna berättade att hennes omgivning använde 

handskar som skydd vid fysisk kontakt trots att omgivningen var medveten om att hiv inte 

smittar vid handkontakt. En 44 årig man berättar att man kan se genom andras kroppsspråk 

hur de skickar negativa signaler även om de inte uttrycker något negativt verbalt. 

 

7.4 Att uppleva psykisk ohälsa 

Något som återkom i flertal studier var hur människor med hiv upplevde psykisk ohälsa efter 

att de hade diagnostiserats (Dowshen et al., 2009; Kerrigan et al., 2017; Nadia et al., 2017; 

Thi et al., 2008). Hiv kan leda till negativa hälso- och psykosociala resultat på grund av att hiv 

positiva personer upplever rädsla av att avslöja sin hiv diagnos och upplever stigmatisering 

som påföljd. Stigmatiseringen påverkar hälsan och välbefinnandet negativt. Hiv relaterad 

stigmatisering påverkar hälsan både indirekt och direkt. Dowshen et al., 2009; Kerrigan et al., 

2017; Stutterheim et al., 2012; Zukoski & Thorburn, (2009) beskriver att när en människa 

utsätts för ständig stigmatisering kan det leda till depressioner och att en annan form av 

psykisk ohälsa för hiv positiva personer kan vara rädsla. Konsekvenserna av hiv relaterad 

stigmatisering kan leda till emotionell smärta, sorg, ensamhet, ilska, frustration och 

skamkänslor. Enligt Zukoski och Thorburn (2009) framkom det att flera deltagare kände en 

risk till att utveckla skadliga beteenden på grund av stigmatiseringen som de utsattes för.   

En konsekvens av stigmatisering är att hiv positiva personer inte vågar ta sina läkemedel 

inför andra människor på grund av att de inte ska riskera att bli avslöjade (Stutterheim et al., 

2012). En kvinna berättade att om hon är bland andra människor så undviker hon att 

medicinera sig för att inte bli ifrågasatt  

 Flera hiv positiva personer berättade att de kände sig mindre värda och övergivna när de 

utsattes för ständig stigmatisering (Stutterheim et al., 2012). En kvinna berättade att hon blev 

deprimerad och frustrerad för att hon tyckte att det var dags att hiv positiva personer bli 

accepterade i samhället.  

 

8. Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 
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Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur människor med hiv upplever 

stigmatisering. Litteraturöversikten baserades på vetenskapliga artiklar som granskades och 

analyserades. Antal år begränsades från 2008-2018 för att få fram ny och aktuell forskning, 

vilket kan ses som en fördel. Nackdelen med att årtalen begränsades kan vara att tidigare 

viktig information i forskningar missades. Språket begränsades med endast engelska och detta 

kan vara något negativt där de engelska artiklarna kunde påverka analysen av resultatet. Ingen 

av författarna har de engelska språket som modersmål därför användes översättning via 

google translate. Översättningsfunktionen kan översätta fel och detta kan tolkas på ett annat 

sätt än vad studien berättar.  

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes för att få en bredare översikt av olika 

typer av studier. Fördelen med kvalitativa artiklar är att detaljerad information framkommer 

genom intervjuer och personligt möte. Nackdelen kan vara att studien oftast är baserad på ett 

litet urval. Kvalitativ forskning kan hjälpa oss att förstå andra människors upplevelser men 

resultatet i forskningen kan inte generaliseras för att det handlar oftast om ett litet urval av 

människor. Fördelen med kvantitativa studier är att forskaren kan nå flertal människor och att 

de kan dra generella slutsatser utifrån resultat de får fram. Nackdelen kan vara att en 

tvåvägskommunikation begränsas.  

En styrka i denna litteraturöversikt var att författarna såg forskningen från olika perspektiv. 

Artiklarna utförde sin forskning i olika länder, bland annat i Brasilien, Canada, Malaysia, 

Nederländerna, Uganda och USA. Detta kan vara både positivt och negativt. Det positiva är 

att det framkommer upplevelser från olika delar i världen som bidrar till en helhetsbild över 

hur stigmatisering upplevs av hiv positiva personer. Det negativa är att studien inte visar hur 

människor i Sverige upplever hiv relaterad stigmatisering men eftersom att Sverige är ett 

mångkulturellt land så kan dessa studier skapa en förståelse för människor i Sverige. 

Deltagarnas upplevelser av stigmatisering i resultatartiklarna var negativt och det blev 

omöjligt för författarna att belysa positiva händelser. Däremot visade de tio resultatartiklarnas 

resultat likadana upplevelser vilket tyder på att majoriteten utsätts för likadana upplevelser.    

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

I denna litteraturöversikt visade resultatdelen hur människor med hiv upplevde stigmatisering 

och hur det påverkade dem och deras välbefinnande. Det kom fram att majoriteten uttryckte 

lidande på grund av hur de blev behandlade av andra människor och att det finns brist på 

kunskap kring hiv. Utifrån litteraturöversiktens resultat har författarna åstadkommit 
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sammanlagt fem begrepp som påverkade deltagarnas upplevelse: hälsa, lidande, vårdande, 

försoning och värdighet. Deltagarna ville ha mer stöttning och förståelse av omgivningen än 

vad de fick. Författarna kommer att diskutera resultatet utifrån Katie Erikssons teori, 

konsensusbegrepp som har tolkats av henne och några andra viktiga begrepp. 

 Att ha hälsa innebär att människan känner sig hel och integrerad (Eriksson, 1994). Hälsa är 

när människan upplever sig hel och är i ett tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande. 

Upplevelsen av hälsa och helhet hör samman med en upplevelse av att uppleva sig hel till själ, 

kropp och ande. Där den kroppsliga delen har att göra med friskhet och den själsliga 

dimensionen handlar om känslan av inre balans och relation till sitt liv och till andra 

människor. Den andliga delen har att göra med människans förmåga att hitta de djupare 

värdena i livet. När människan inte upplever dessa dimensioner kan hälsoproblem uppstå. Ett 

annat begrepp som Eriksson nämner är hälsohinder. Med detta menar hon att hälsohinder är 

något som hindrar människan till att uppleva hälsa. Detta ses som en del av lidande som 

människan kämpar mot. Utifrån litteraturöversiktens resultat är stigmatisering ett hälsohinder. 

Medan hälsohinder leder till att människans kraft påverkas negativt så leder hälsoresurser till 

att människan finner kraft i sitt lidande. Hälsoresurser kan vara att människan har tillgång till 

yttre resurser. Detta bekräftas även i författarnas resultat där vi kom fram till att hiv positiva 

personer som får gott stöd av sin omgivning får kraft till att handskas med stigmatisering på 

ett bättre sätt. Istället för att lägga energi på vad andra människor säger så finner dessa hiv 

positiva personer energi och glädje hos sina familjemedlemmar. Foss och Nåden (2009) 

bekräftar att goda relationer med sina nära och kära kan lindra lidandet. 

 Mänsklig värdighet är något som alla människor har för att hen är skapad till en människa 

(Kirchhoffer 2017). Värdighet delas in i två typer, den första typen innebär att alla människor 

har värdighet för att hen tillhör den mänskliga arten och den andra typen innebär att 

människan har värdighet som är kopplad till status och kapaciteter. Eriksson (1994) förklarar 

att anledningen till lidande kan vara att människans värdighet kränks eller utsätts för hot. 

Värdighet kan vara absolut och relativ vilket betyder att absolut värdighet har givits till 

människan för att den är skapad till människa och det är här människans värdighet kan 

kränkas. Relativ värdighet är kopplad till status och kapaciteter. Människans relativa 

värdighet kan tas ifrån och därför han ohälsa ses som ett hot mot värdigheten. Utifrån 

litteraturöversiktens resultat upplevde de flesta deltagarna att deras värdighet kränktes på 

grund av deras hiv status avslöjades. I en artikel skriven av Serovich, Oliver, Smith och 

Mason (2005) berättade en deltagare hur han förlorade sin partner efter att ha avslöjat sin 

sjukdoms status. Detta fick honom att uppleva minskad värdighet.  
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Resultatet visade också att hiv positiva personer inte ville möta sin verklighet på grund av 

tanken av att utsättas för stigmatisering. Detta gjorde de genom att undvika sociala 

sammanhang och isolerade sig själva vilket ledde till självstigmatisering. I en studie skriven 

av Serovich, Oliver, Smith och Mason (2005) visade resultatet motsatsen till 

litteraturöversiktens resultat genom att förklara att undvika sociala sammanhang kunde vara 

en form av att avslöja sin hiv status. Hiv positiva personer såg sin diagnos som något skamligt 

och ville dölja den för omvärlden. De upplevde också rädsla för att bli avslöjade och utstötta. 

Även författaren Macfarlane (2014) talar om att hiv identifieras som en skambaserad sjukdom 

där stigmatisering förekommer. Eriksson (1994) menar att möta sin verklighet är detsamma 

som försoning. Det innebär att kunna ta till sig situationer och befinna sig i den som den är 

istället för att undvika verkligheten. Genom att ta till sig situationen möter människan livet 

som det är och detta gör det möjligt att försonas sig med det och därmed sitt lidande. Om 

människans lidande inte bekräftas och om människan inte lever i sin verklighet så kan det 

påverka hälsan på ett negativt sätt. Om hiv positiva personer utgick från denna beskrivning av 

försoning skulle de acceptera sin diagnos och försonas med sin verklighet och därmed minska 

sitt lidande. 

 Resultatet visade att flera deltagare hade negativa upplevelser av vårdpersonalen. I ett 

sjukhus placerades hiv positiva kvinnor i separata rum där dörrarna var markerade med ”hiv” 

skyltar (Foss & Nåden, 2009). Deltagarna upplevde också att personalen var verbalt otrevliga 

och fick stirrande blickar. De upplevde även att personalen vägrade utföra dagliga rutiner som 

att byta lakan och kände sig tvungna att göra det själva. Stigmatisering från sjuksköterskor 

upplevdes vanligare än läkarna, vilket kan tyda på kunskapsbrist. Däremot behandlade hiv 

specialistsjuksköterskorna patienterna på ett vänligare sätt än allmänsjuksköterskor. Omsorg 

som inte tillgodoser patienternas behov kan leda till att de utvecklar ett så kallad vårdlidande. 

Författarna skriver att vårdpersonalen måste vara närvarande, lyssna aktivt och handla utifrån 

patienternas behov och önskemål. Däremot skriver Macfarlane (2014) i en annan studie att 

sjuksköterskor behandlar alla patienter lika men att de är mer försiktiga med dem som har en 

hiv diagnos. Laws (2016) skriver i resultatet att deltagare upplevde att kunskapsbristen var 

stor hos vårdpersonalen. Detta fick deltagarna att känna sig otrygga där läkarna meddelade att 

diagnosen kommer att leda till aids förr eller senare. I en annan studie bekräftas det av 

sjuksköterskor att deras kunskap om hiv var begränsad (Macfarlane, 2014). Enligt Eriksson 

(1994) betyder vårdande som att lindra lidande och att hjälpa en människa att växa. För att 

åstadkomma tillit definieras vårdande som ansning, lekande och lärande. Sjuksköterskans 

uppgift är att vandra med den lidande människan, dela lidandet och att bära på den vid behov. 



 
 17 (30) 

 

Utifrån författarnas resultat och resultatet i ovannämnda artiklar bekräftas det att en 

gemensam nämnare är att negativa attityder från vårdpersonal förekommer och att det 

påverkar hiv positiva personernas välmående. Detta kan kopplas till vårdlidande och till en 

icke god vårdrelation. Vårdrelation kan leda till hälsa eller ohälsa hos patienten (Eriksson, 

1994). Om sjukvårdspersonalen bemöter patienten illa kan det leda till att hen upplever 

hopplöshet och känner förlust av egenvärde. Vårdlidande kan uppstå när det finns brist i 

kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare. Kylmä (2005) bekräftar i sin studie om 

att hopp är en grundläggande resurs i människans liv. Hopp innebär att känna igen 

konstruktiva möjligheter i livssituationer och tro att livet är värt att leva både nu och i 

framtiden. Detta saknade hiv positiva personerna i litteraturöversiktens resultat. Deltagarna i 

litteraturöversiktens resultat tyckte att de saknade en värdefull framtid och kände sig som en 

börda för samhället. Vidare beskrivs det av Kylmä (2005) att hoppets dynamik består av 

hopp, förtvivlan och hopplöshet och att det är en utmaning att hantera den förändringen från 

hiv negativ till hiv positiv. Transition beskrivs av författaren som en process att hantera 

förändringar konstant och att människan kommer att hitta nya och positiva perspektiv på livet. 

 Utifrån vårt resultat har det framkommit att flera hiv positiva personer upplevde 

stigmatisering från familjen och att de tog avstånd efter att deras diagnos avslöjades. Denna 

situation påverkade deltagarna negativt och deras psykiska hälsa försämrades. Deltagarna 

upplevde ständig stigmatisering från omgivningen och förväntade sig inte att bli 

stigmatiserade av familjemedlemmar. Detta bekräftas av Islam, Scott och Minichiello (2016) 

att familjemedlemmar till hiv positiva personer bekräftar i en studie att de inte ville 

förknippas med den hiv positiva familjemedlemmen. Studien bekräftar dessutom 

litteraturöversiktens resultatet genom att familjemedlemmar tar avstånd och ändrar attityder 

gentemot hiv positiva personen. En annan studie bekräftar också litteraturöversiktens resultat 

där en man berättade att han skilde sig med sin fru efter att han levde med sin hiv diagnos i tio 

år (Mo & Ng, 2017). Under denna period hade de inte samlag för att hans fru upplevde rädsla 

för risken att bli smittad. Situationen påverkade hans psykiska hälsa negativt vilket gjorde att 

han ville begå självmord. Han upplevde att ingen respekterade honom och detta orsakade 

självstigmatisering genom att han ogillade sig själv.  

 Eriksson (1987) beskriver att människan längtar efter gemenskap med andra människor. 

Som en människa vill hen ge och få kärlek, uppleva tro och hopp och vara medveten om det 

mänskliga livet. Författarna Mo och Ng (2017) kom fram i deras resultat att en hiv positiv 

kvinna upplevde att hennes föräldrar inte accepterade henne på grund av hennes diagnos och 

bad henne skylla sig själv. Vidare beskriver författarna att hiv positiva personers omgivning 
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anser att det är deras egna fel att de fick sjukdomen och det orsakade negativ självbild och hat 

hos hiv positiva personer. Islam, Scott och Minichiello (2016) styrker även detta i deras studie 

genom att berätta att flera hiv negativa personer hade missuppfattningar om sjukdomen och 

dess smittvägar och hade tankar om att hiv endast inträffade genom sexuella relationer. En 

deltagare i studien upplevde att omgivningen anklagade honom att han hade besökt bordeller 

och haft sexuella affärer med kvinnliga sexarbetare. Detta påträffades även i resultatet hos 

författarnas litteraturöversikt där flera deltagare inte upplevde kärlek, hopp och gemenskap 

efter att ha avslöjat sin hiv diagnos. Deras sjukdom fick negativa påföljder där deltagarna 

upplevde att deras omgivning inte var medvetna om det mänskliga livet.  

 Utifrån litteraturöversiktens resultat kan vi konstatera att det saknas kunskap kring 

sjukdomen och dess smittvägar både hos vårdpersonal och övriga människor. 

Kunskapsbristen är en stor bidragande faktor till stigmatisering. Ifall förebyggande åtgärder 

inte sätts in kan dåligt bemötande från vårdgivare till vårdtagare kvarstå. Exempel på några 

förebyggande åtgärder kan vara att öka kunskapen hos vårdgivare genom att ha föreläsningar 

och utbildningar. En annan viktig punkt är att personal reflekterar på sin arbetsplats där de 

talar om vad stigmatisering är, hur det kan upplevas och vad konsekvenserna kan leda till av 

att utsättas för stigmatisering. Ett exempel är att reflektera kring Katie Erikssons teori om 

ansa, leka och lära. Det negativa kan vara att vårdpersonal inte vågar uttrycka sina åsikter och 

tankar om deras fördomar. Något positivt med reflektioner kan vara att någon i arbetsgruppen 

uttalar sig och får resten av gruppen att reflektera.  

 Det mest intressanta i litteraturöversiktens resultat var att det kom fram hur människor med 

hiv lever. Syftet som författarna hade var att få en bild av hiv positiva människors upplevelser 

kring stigmatisering och hur det påverkar deras välmående, vilket vi tycker att vi har 

åstadkommit genom resultatartiklarna. Det viktigaste som författarna tar med sig i kommande 

yrke som sjuksköterskor är att sprida kunskap om sjukdomen hiv och hur bemötandet ska se 

ut. Vi tycker att det är viktigt att reflektera vid möten med hiv positiva patienter om egna 

värderingar, fördomar och åsikter genom att vara kritiskt mot sig själv. Efter varje möte med 

en hiv positiv patient kan reflektion ske genom att ställa några frågor som vad som gick bra 

under mötet, vad som gick mindre bra och vad för ställning som kan tas till nästa möte. Alla 

människor bör behandlas med värdighet, få bekräftelse och se människan som en helhet. 

Författarna i litteraturöversikten tycker att Katie Eriksson förklarar viktiga begrepp som berör 

en människa och hur en vårdgivare ska förhålla sig till varje enskild patient utifrån hens 

önskemål och behov. När vårdpersonalen inte bemöter patientens behov kan det tolkas som 
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att deras värdighet kränks. Något som litteraturöversiktens resultat visade var att det förekom 

brister utifrån Katie Erikssons teori och konsensusbegrepp som hon tolkade. 

 

9. Kliniska implikationer  

Med tanke på hur mycket kunskapsbrist det finns angående hiv så anser vi att tidig utbildning 

inom alla vårdyrken kring hiv kan vara ett sätt att motverka stigmatisering. Det kan leda till 

att nyexaminerad vårdpersonal får bättre kunskap och behandlar människor med hiv på ett 

bättre sätt än litteraturöversiktens resultat. En viktig del i arbetet är att ha kunskap och vara 

medveten om bemötandets betydelse. Författarna anser även att det skulle gynna vårdgivaren 

och vårdtagaren om vårdpersonalen fick en möjlighet till att läsa en specialistutbildning inom 

infektionssjukdomar för att få bredare kunskap om sjukdomen som kan leda till mindre 

stigmatisering. 

Detta kan minska risken för stigmatisering och främja hälsa hos människor med hiv. Detta 

kan dessutom tillföra att vårdpersonalen kommer ge lika vård till alla patienter. Att vara 

informerad om sjukdomen och dess smittvägar kan hindra rädslan över att bli smittad och att 

vårdpersonalens attityder inte förändras mot hiv positiva patienter. Slutligen tycker författarna 

att resultatet från denna litteraturöversikt kan användas i andra vårdsammanhang där det 

förekommer andra smittsamma sjukdomar. 

 

10. Förslag till fortsatt forskning  

Under arbetet med litteraturöversikten visades det tydligt hur hiv positiva människor upplevde 

stigmatisering. Något som framkom mindre var hur hiv negativa familjemedlemmar 

upplevde. De kunde också utsättas för stigmatisering och känna sig utstötta av samhället på 

grund av att en i familjen hade diagnosen. Vi tycker att fler kvalitativa studier med intervjuer 

bör finnas för att få fram mer av familjemedlemmarnas upplevelse. Genom dessa studier 

skulle förståelsen och kunskapen ökas. Ett annat förslag kring ny forskning är att forska 

djupare kring psykisk ohälsa hos hiv positiva personer. Författarna till litteraturöversikten 

kom fram till att stigmatisering hos människor med hiv kan leda till psykisk ohälsa men det 

fanns inte tillräcklig med forskning kring det och hur det påverkar människans välmående. 

Från författarnas resultat förekommer det att flera upplever psykisk ohälsa på grund av deras 

hiv status men det framkommer inte om hur den psykiska ohälsan påverkar deras 

sjukdomstillstånd och vad konsekvenserna blir. Sjukdomen hiv drar med sig flera påföljder 

som skam, skuld och rädsla som kan leda till psykisk ohälsa. Samtidigt som att utsättas för 
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ständig stigmatisering från samhället kan leda till psykiska sjukdomar som olika former av 

depressioner och ångest. Att belysa människors upplevelser kring psykisk ohälsa kan bidra till 

att fler vågar att tala om sin hälsa och söka hjälp.  

 

11. Slutsats 

Obehandlad hiv leder till det dödliga sjukdomstillståndet aids. Det är viktigt att bemöta hiv 

positiva människor respektfullt och ha ett empatiskt förhållningssätt. Okunskap om 

sjukdomen kan leda till att personer runt omkring hiv positiva människor blir rädda och 

fördomsfulla. För att motverka detta behövs det mer kunskap kring sjukdomen och om dess 

olika smittvägar samt förebyggande åtgärder som hygien och preventivmedel. Syftet var att ta 

reda på hur människor med hiv upplever stigmatisering. Resultatet visade tydligt hur 

människor upplevde negativa attityder från deras familjemedlemmar, sociala omgivning och 

hos vårdpersonalen. Hiv positiva personer upplevde allt ifrån rädsla, dåligt självförtroende, 

isolering och diskriminering. Någon enstaka deltagare hade positiva upplevelser på grund av 

att de fick stöd hos sin familj. Stigmatiseringen framkommer främst på grund av 

kunskapsbrist. Fördomar som finns kring hiv är också en anledning till att människor som 

lever med hiv känner sig utsatta och nedvärderande. Något som författarna har reflekterat 

över är frågeställningen om endast ökad kunskap skulle förändra situationen för hiv positiva 

personer och förebygga stigmatisering?   
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13. Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

Cinahl complete  

 
2018-10-25 

 

HIV Infected 

Patients AND 

stigma 

120 Full text, peer 

reviewed, 2008-2018, 

endast engelska språket 

60 53 1. Dowshen et al. 

(2009) 

2. Jaworsky et al. 

(2018) 

3. Kerrigan et al. 

(2017) 

4. Nadia, et al. 

(2017) 

5. Neuman och 

Obermeyer 

(2013) 

6. Root (2010) 

7. Stutterheim et 

al. (2012) 

8. Thi et al. 

(2008) 

9. Turan et al.  

(2017) 

10.  Zukoski och 

Thorburn 

(2009) 
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14. Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Dowshen, N., 

Binns, HJ., & 

Garofalo, N.  

Experiences of 

HIV- related 

stigma among 

young men who 

have sex with 

men. 

2009, USA, AIDS 

Patient Care & 

STDs.  

Belysa människors 

upplevelser av 

stigmatisering hos HIV 

positiva unga män.  

Metod: Kvantitativ 

studie. 

 

Urval: 42 unga män i 

åldrarna 16-24 som har 

sex med män. 

 

Datainsamling: 90 

minuters datorbaserad 

undersökning. 

 

Analys: Statistiskt 

analys. 

Författarna kom fram till att unga 

män upplevde större stigmatisering 

relaterat till andra bekymmer vilket 

orsakade depression och ensamhet.  

Jaworsky, D., 

Logie, C. H., 

Wanger, A. C., 

Conway, T.,  

 

 

Geographic 

differences in the 

experiences of 

HIV- related 

stigma for women 

living with HIV in 

northern and rural 

communities of 

Ontario, Canada.  

2018, Canada, 

Rural & Remote 

Health. 

Belysa HIV- positiva 

kvinnors upplevelser av 

stigmatisering i olika 

geografiska områden 

och se skillnaderna.  

Metod: Kvantitativ 

studie.  

 

Urval: 701 kvinnor som 

var bosatta i dessa 

områden.   

 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

 

Analys: Deskriptiv 

statistisk analys.  

Kvinnor som bodde ute på 

landsbygden upplevde mer 

stigmatisering än deltagarna som 

bodde utanför landet.  

Kerrigan, D., 

Vazzano, A., 

Stigma, 

discrimination and 

2017, Brazil, Global 

Public Health.  

Belysa människors 

upplevelser 

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

I en kvantitativ studie rapporteras att 

deltagarna upplevde stigmatisering 
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Bertoni, N., 

Malta, M., & 

Bastos, F., I.  

HIV outcomes 

among people 

living with HIV in 

Rio de janeiro, 

Brazil: The 

intersection of 

multiple social 

inequalities.  

stigmatisering och 

sociala ojämlikheter.  

 

Urval: 900 deltagare som 

skulle vara HIV 

diagnostiserade och vara 

minst 18 år.  

 

Datainsamling: 

Frågeformulär.  

 

Analys: Deskriptiv 

statistisk analys.  

och diskriminering efter att de hade 

diagnostiserats. Detta påverkar 

individernas hälsa och 

välbefinnande negativt 

Nadia, A. B., 

Leelavathi, M., 

Narul Aida, S., 

& Diana, M. 
 
 

 

Self-Perceived 

stigma and its 

effect on quality 

of Llife among 

malaysians living 

with Human 

Immunodeficiency 

Virus 

2017, Malaysia, 

Medicine & Health 

(Universiti 

kebangsaan 

Malaysia). 

Syftet är att bedöma 

den självupplevda 

stigmatiseringen bland 

människor som lever 

med HIV och hur det 

påverkar deras 

livskvalité. 

Metod: Kvantitativ 

studie. 

 

Urval: 288 deltagare men 

endast 272 slutförde 

frågeformuläret och 

inkluderades i analysen. 

Kriteriet var att 

deltagarna skulle vara 

18+. 

 

Datainsamling: 

Samlades in genom HIV 

stigma scale och who-qot 

L HIV bref scale.  

 

Analys: Deskriptiv 

statistisk analys 

De flesta av deltagarna hade 

problem med att avslöja sin HIV 

status på grund av rädsla. 

Författarna kom fram till att 

stigmatisering ledde vidare till dålig 

självkänsla. Deltagare med god stöd 

från omgivningen upplevde mindre 

stigmatisering. 

Neuman, M., & 

Obermeyer, C.  

Experiences of 

Stigma, 

Discrimination, 

2013, Burkina Faso, 

Kenya, Malawi och 

Syftet var att granska 

erfarenheter av 

diskriminering och  

Metod: Kvalitativ och 

kvantitativ studie 

 

Författarna kom fram till att kvinnor  

med HIV upplevde mer 

stigmatisering än män med HIV. 
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Care and Support 

Among People 

Living with HIV: 

A Four Country 

Study 

Uganda, AIDS & 

Behavior 

stigmatisering bland 

HIV positiva vuxna. 

Urval: 536 HIV positiva 

deltagare 

 

Datainsamling: Öppna 

och slutna frågor vid 

intervjuer.  

 

Analys: Modifierad 

regressionsanalys 

Graden av stigmatisering varierade 

mellan länderna. Stigmatisering och 

diskriminering förekom främst i 

Burkina Faso och Malawi. 

Vårddiskriminering förekom i alla 

fyra länderna. 

Root, R.  Situating 

experiences of 

HIV-related 

stigma in 

Swaziland 

2010, Swaziland, 

Global Public 

Health. 

Undersöka upplevelser 

av stigmatisering bland 

personer som lever med 

HIV.  

Metod: Kvalitativ metod, 

inkluderade ett halv 

strukturerat frågeformulär 

och intervjuer.  

 

Urval: 45 deltagare, 

ålder från 22-60+.  

 

Datainsamling: 

Samlades från ett 

medicinskt antropologiskt 

projekt.  

 

Analys: Öppen innehåll. 

Författarna kom fram till att alla 

deltagare upplevde någon form av 

stigmatisering, det kunde vara allt 

från familjen eller från jobbet. 

Stutterheim, S. 

E., Bos, A. E. 

R., Shiripinda, 

I., de Bruin, 

M., Pryor, J. 

B., & 

Schaalma, H. 

P. 

HIV-related 

stigma in African 

and Afro-

Caribbean 

communities in 

the Netherlands: 

Manifestations, 

consequences and 

coping 

2012, 

Nederländerna, 

Psychology & 

Health.  

Undersöka upplevelser 

av stigmatisering, dess 

konsekvens och hur det 

hanteras. 

Metod: Kvalitativ studie 

 

Urval: 42 HIV positiva 

deltagare och 52 HIV 

negativa. 

 

Datainsamling: Öppna 

frågor med 

uppföljningssonder. 

Författarna kom fram till att HIV-

positiva deltagarna upplevde 

övergivenhet och socialt avstånd. 

HIV-negativa deltagarna nämnde att 

de inte skulle umgås med HIV-

positiva människor. 
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Spelades in och 

transkriberades 

 

Analys: Genom ett 

generellt induktivt 

tillvägagångssätt. 

Thi MDA, 

Brickley DB, 

Vinh DTN, 

Colby DJ, Sohn 

AH, Thrun 

NQ,. Mandel 

JS. 

A qualitative 

study of stigma 

and discrimination 

against people 

living with HIV in 

Ho chi minh city, 

Vietnam 

2008, Vietnam, 

AIDS & Behavior. 

Öka förståelse för 

orsakerna och följderna 

av stigmatisering och 

diskrimernirg mot HIV-

positiva människor i 

Vietnam. 

Metod: Kvalitativ metod. 

 

Urval: 53 deltagare, 29 

män och 24 kvinnor.  

 

Datainsamling: 

Djupgående 

beskrivningar från 

deltagarna som 

kompletterades med 

frågeformulär. Delades in 

i 7 grupper och i varje 

grupp var det 7-8 

deltagare. 

 

Analys: Narrativ analys. 

Nästan alla deltagare upplevde 

någon form av stigmatisering och 

diskriminering inom olika sektorer 

som familj, samhälle och 

hälsovårdssektorn som ledde vidare 

till negativa effekter hos människor 

som lever med HIV. 

Turan, B., 

Browning, W., 

Budhwani, H., 

Turan, J., 

Fazeli, P., 

Raper, J., & 

Mugavero, M. 

How does stigma 

affect people 

living with HIV? 

The mediating 

roles of 

internalized and 

anticipated HIV 

stigma in the 

effects of 

perceived 

2017,  USA 

(Alabama), AIDS & 

Behavior 

Undersöka effekten av 

stigmatisering hos 

människor med HIV 

och vilka hälsoproblem 

det leder till.   

 

Metod: Kvantitativ 

studie. 

 

Urval: 203 deltagare, 

129 män och 74 kvinnor. 

 

Datainsamling: Data om 

depressiva symtom 

samlades genom kliniska 

journal. Vidare 

Författarna kom fram till att  

stigmatisering som deltagarna 

upplevde ledde vidare till depressiva 

symtom.  
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community stigma 

on health and 

psychosocial 

outcomes 

information samlades 

genom datorer som 

deltagarna använde. 

 

Analys: Deskriptiv 

statistisk analys 

Zukoski AP, & 

Thorburn S.  

Experiences of 

stigma and 

discrimination 

among adults 

living with HIV in 

a low HIV-

prevalence 

context: a 

qualitative 

analysis 

2009, USA, AIDS 

Patients Care and 

STDs 

Syftet var att undersöka 

HIV positiva 

människors erfarenheter 

av upplevelser i ett 

landsbygdsområde med 

låg HIV prevalens 

Metod: Kvalitativ studie 

 

Urval: 16 vuxna 

deltagare mellan åldrarna 

18 år eller äldre med 

diagnosen HIV.  

 

Datainsamling: 

Intervjuer 

 

Analys: Innehållsanalys 

Författarna kom fram till att 

deltagarna blev annorlunda 

behandlade och stigmatiserade på 

grund av deras HIV status. Det 

framkom även att deltagarna blev 

avvisade från vänner och familj efter 

att de hade diagnostiserats.  

 


