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Sammanfattning   

Bakgrund: När humant immunbristvirus (hiv) först upptäcktes var det en  

100 % dödlig infektionssjukdom. Då forskning och utveckling gått framåt är 

hiv idag en kronisk sjukdom med livslång behandling. Idag lever cirka 35 

miljoner människor med hiv. Alla som lever med hiv har inte tillgång till 

behandling, obehandlad hiv leder 

till acquired immunodeficiency syndrome (aids). Aids gör att de drabbade blir 

utan skydd för infektioner och tumörsjukdomar. Hiv upplevs vara en 

stigmatiserande sjukdom som är förknippad med fördomar. Syfte: Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva upplevelser av stigmatisering hos personer 

som lever med hiv. Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning och 

deskriptiv design har gjorts. Sökningar genomfördes i 

databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO. Resultat: Stigmatisering 

upplevdes i form av känslor som svek, skam, förluster, rädsla och oro samt 

hopp om att kunna känna stöd. Slutsats: Resultatet visade på att personer som 

lever med hiv upplevde stigmatisering relativt lika, trots att begreppet 

upplevelse är individuellt. Ökad kunskap om hiv hos världens befolkning 

skulle kunna leda till minskad stigmatisering för de drabbade samt mindre 

spridning av sjukdomen.    

 

 

Nyckelord/sökord: Hiv, Litteraturstudie, Stigmatisering, Upplevelser.
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1. Introduktion 

1.1 Hiv en kronisk sjukdom 

Hiv är en kronisk infektion orsakat av humant immunbristvirus. Det är ett 

retrovirus som attackerar kroppens olika celler. En gemensam faktor för 

cellerna är att de har en viss typ av receptorer på sitt membran som gör att 

retroviruset kan inträda och angripa cellen, vilket leder till att en specifik grupp 

av lymfocyter blir infekterade av viruset och därmed fördärvade. Lymfocyterna 

är viktiga för kroppens immunförsvar och en förstörelse av dem gör att 

kroppen drabbas av svåra sjukdomar. Viruset har konstaterats i samtliga 

kroppsvätskor och överförs via sexuell kontakt, blod, blodprodukter, vävnads- 

och organtransplantation, mellan mor och barn under graviditet eller perinatalt. 

Symtom på hiv kan exempelvis vara munsår, muskelsmärtor, feber och svullna 

lymfkörtlar. Symtomen kan lätt förväxlas med andra typer av sjukdomar som 

exempelvis mononukleos eller vanlig influensa. Personer kan leva i flera år 

utan att veta att de är smittade av hiv. Störst risk för smittspridning är de 1-3 

första månaderna efter smittillfället samt under hela aidsfasen (Tørseth 

Andreassen, Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2011). 

Smittspridning kan förebyggas genom att använda kondom vid samlag, att inte 

dela injektionsverktyg med andra och att testa sig för hiv och andra sexuellt 

överförbara infektioner (World Health Organisation [WHO], 2014).  

 

När sjukdomen först upptäcktes i USA och i Europa var det främst 

homosexuella män som var smittade. I Afrika däremot var det lika många 

kvinnor och män som var smittade, oavsett sexuell läggning (Moberg, 2000). 

Idag är hiv även vanligt hos intravenösa narkotikamissbrukare samt 

heterosexuella kvinnor och män (Tørseth Andreassen et al., 2011). De flesta 

barn som har hiv smittas från mamman under graviditet, förlossning eller 

amning (WHO, 2014). 

 

Förr var hiv en 100 % dödlig sjukdom men definieras nu mera som en kronisk 

sjukdom med livslång behandling (Tørseth Andreassen et al., 2011). 

Obehandlad hiv leder till acquired immunodeficiency syndrome (aids). Aids 

översätts på svenska till förvärvat immunbristsyndrom. Aids är ett 

samlingsnamn på en hivinfektion som gett kritiska symtom på en cellulär 

immunbrist och den drabbade blir utan skydd för infektioner och 

tumörsjukdomar (Moberg, 2000).  

 

Uppskattningsvis är det 35 miljoner människor världen över som lever med hiv 

idag (WHO, 2014). Drygt 2/3 av alla hiv-smittade bor i södra Afrika 

(UNAIDS, 2014). Av de 35 miljoner smittade är 3,2 miljoner av dem barn 

(WHO, 2014). Cirka 19 miljoner lever med hiv utan att veta om det (UNAIDS, 

2014). Antalet människor med känd hiv-diagnos i Sverige var cirka 6400 år 

2013, vilket innebär ca 0.06 % av befolkningen i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, u.å).  

 

Hiv/aids är den världsledande infektionssjukdomen med dödlig utgång och har 

hittills tagit livet av 39 miljoner människor i världen (WHO, 2014).  
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1.2 Provtagning och behandling 

Provtagning för hiv ska erbjudas kostnadsfritt i Sverige. Proverna är anonyma 

fram tills provet visar sig vara positivt, då är läkaren skyldig att anmäla till 

folkhälsomyndigheten och kartlägga smittan. Om en läkare misstänker att en 

patient är smittad och han/hon vägrar undersökning så är smittskyddsläkaren 

eller annan läkare skyldig att rapportera (Smittskyddslagen SFS 2004:168). 

Trots kostnadsfria tester kan testning av hiv upplevas komplicerat på grund av 

svårigheter att komma i kontakt med kliniken. Hinder kan vara exempelvis 

långa telefontider som kan göra att de som vill testa sig tappar tålamodet och 

ger upp. Tillgången till testning av hiv varierar från klinik till klinik där en del 

erbjuder ”drop-in” medan andra hänvisar människor vidare. Att bli hänvisad 

till ett annat ställe upplevs jobbigt för de som vill testa sig och får dem att 

känna sig övergivna och inte tagna på allvar. En annan aspekt är att 

vårdpersonalen inte alltid försöker främja testning av hiv. Vårdpersonal kan 

ibland ifrågasätta unga människor om varför de vill testa sig och ansett det vara 

onödigt eftersom de antagligen inte är hiv-positiva. Däremot upplevs det vara 

naturligt att testa sig då vårdpersonalen inte ter sig dömande mot personen i 

fråga eller ställer olämpliga frågor (Christianson, Berglin & Johansson, 2010). 

 

Antiretroviral kombinationsbehandling (ART) är den mest effektiva 

behandlingsmetoden som hindrar hiv från att föröka sig i kroppen. Då kan 

kroppens immunceller leva längre och immunförsvaret kan byggas upp igen 

och förse kroppen med skydd mot infektioner (WHO, 2014). För att få bästa 

effekt och för att undvika att viruset blir resistent mot behandlingen så 

kombineras tre läkemedel samtidigt. Personer med hiv upplever behandlingen 

bra då den främjar överlevnad, dock anses den vara besvärande till följd av 

biverkningar, exempelvis lipodystrofi som innebär en omfördelning av 

kroppens fettvävnad (Tørseth Andreassen et al., 2011). Om en hiv-positiv 

person är under pågående ART-behandling minskar sannolikheten för sexuell 

överföring av hiv med 96 % (WHO, 2014). Om sjukdomen fortgår obehandlad 

tar det cirka 10 år innan utveckling till aids sker (Moberg, 2000).  

 

Otillräcklig tillgång till vård samt dålig följsamhet till behandling av en hiv-

infektion kan leda till försämrad hälsa genom exempelvis ökad sjuklighet, ökad 

dödlighet och större risk för smittspridning (Stricker et al., 2013).  Att göra 

tester på grupper i samhället som anses vara riskgrupper kan leda till 

identifiering av odiagnostiserade hiv-infektioner och på så sätt stoppa 

spridningen av hiv samt att det skulle vara kostnadseffektivt för samhället. 

Behandling och/eller förebyggande åtgärder kan då sättas in i tid för att stoppa 

spridningen och behandla de som har infektionen så tidigt som möjligt 

(Shrestha et al., 2011). Med mediciner är smittrisken minimal men trots det 

uppmuntras användning av kondom för att minimera risken ytterligare 

(Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

1.3 Stigmatisering 

Stigmatisering kommer från begreppet stigma som grundades av grekerna och 

tillämpades för att utföra märken på kroppen, vilka visade på något ovanligt 

eller annorlunda hos personen i fråga. Märkena brändes eller skars in på 

personernas kroppar på ett synbart ställe för att visa att just den människan var 
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mindre värd än andra. Numera tillämpas begreppet mer som upplevd skam än 

kroppsliga märken av något. Människor placerar in främlingar i olika 

kategorier samt avgör vilka egenskaper som upplevs normala hos personerna i 

just den kategorin. Annorlunda egenskaper kan identifieras av andra hos en 

person som gör hen avvikande gentemot andra personer i samma kategori. På 

så vis görs hen till en annorlunda och utstött människa istället på grund av de 

identifierade olikheterna. Att märkas på det viset kallas stigmatisering. 

Människor har förväntningar på sig från allmänheten, om de förväntningarna 

inte uppnås på ett önskvärt vis besitter personen i fråga ett stigma. Det vill säga 

att personen inte uppfattas som normal utan har något som avviker från det 

som kallas normalt. De som inte på ett dåligt sätt urskiljer sig i från 

förväntningarna kallas normala (Goffman, 2014). 

 

Tre olika typer av stigmatisering kan ses; Fysisk stigma, karaktärsstigma och 

gruppstigma. Den fysiska stigmatiseringen orsakas på grund av kroppsliga 

defekter hos personen i fråga. Karaktärstigmatisering kan ske gentemot 

människor som exempelvis lider av arbetslöshet eller missbruk. 

Gruppstigmatisering drabbar människor på grund av deras ras, religion och 

nation. Den typen av stigmatisering kan föras vidare från generation till 

generation och utsätta en hel familj (Goffman, 2014). 

 

Stigmatisering från samhället är ett problem hos Hiv-sjuka människor. Hiv 

upplevs som en stigmatiserande sjukdom som är förknippad med fördomar, 

vilket kan leda till att drabbade lever i tystnad och därför inte får den hjälp de 

behöver (Tørseth Andreassen et al., 2011). Hiv-relaterad stigmatisering kan ha 

stor inverkan på följsamheten till behandling då det sociala stödet anses vara en 

viktig faktor för den sjuke (Li, Murray, Suwanteerangkul & Wiwatanadate, 

2014).  

1.4 Hopp och förtvivlan 

Så länge människan har hopp så har livet en mening. Hopp är relaterat till en 

människas egen syn på sitt liv, för att förstå meningen med livet måste den 

individuella livssynen identifieras. Att känna hopp kan ge en energi till att 

fortsätta leva (Benzein, 2012). Det upplevs vara jobbigt att åldras med hiv 

eftersom det kan vara svårt att känna hopp för framtiden då en oro över att de 

snart kommer att dö finns (Solomon, O’brien, Wilkins & Gervals, 2013).  

 

Att ha hopp om något har ett samband med upplevelsen av mening. Att låta 

patienter och deras anhöriga få känna hopp trots att exempelvis 

sjukdomsutvecklingen inte ser ljus ut är en viktig omvårdnadsåtgärd för 

vårdgivare. Det är viktigt för den individuella människan att sätta upp egna mål 

och kunna känna hopp samt att bli stöttad av vårdgivare för att inte hoppet ska 

förstöras (Benzein, 2012). 

 

Begreppet förtvivlan består av två olika processer, nedåt - och uppåtgående. 

Processerna möts i en korsning där det finns två möjliga vägar att välja som 

människa. Antingen att ge upp för hopplösheten eller ta vägen som leder till 

hopp. Att känna hopplöshet visar sig i den nedåtgående processen där bland 

annat känslor som att känna sig hjälplös, att ge upp, att vara utan hopp, inte 

känna någon mening samt känna att det inte finns några möjligheter eller 
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alternativ kan uppkomma. Att leva med sådana känslor kan leda till att 

människan ger upp allt inklusive hoppet, lever med tomhet eftersom de inte ser 

en framtid, får ett psykiskt sammanbrott samt känner att det inte finns någon 

anledning till att leva. Om människan däremot väljer att ta vägen som leder till 

hopp innebär det att förstå situationen och därmed slåss mot det sjunkande 

hoppet och kämpa för varenda liten gnistra av hopp (Kylmä, 2005). 

1.5 Problemformulering 

Den medicinska utvecklingen har gått framåt sedan hiv definierades för första 

gången. Det är ett problem att kunskapen om hiv hos den allmänna 

befolkningen är liten. De hiv-smittade kan mötas av fördomar och 

stigmatisering. Alla som är smittade vågar inte söka hjälp på grund av 

stigmatisering, det leder till mindre behandling och minskad följsamhet.  

 

I arbetet kommer det att undersökas hur hiv-smittade upplever stigmatisering. 

Att förstå upplevelsen kanske kan leda till bättre bemötande och stöd för de 

smittade, från både vårdgivare och allmänheten. Det kan även leda till bättre 

följsamhet för de drabbade och att fler vågar berätta om sin sjukdom och 

därmed få den hjälp och behandling som de behöver. Sammanfattningsvis kan 

förståelse av hiv-sjukas upplevelser av stigmatisering leda till bättre vardagligt 

liv för de som lever med hiv.  

2. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva upplevelser av stigmatisering hos personer 

som lever med hiv. 

3. Metod  

3.1 Design 

En litteraturstudie med deskriptiv design har genomförts, där ett problem har 

preciserats och undersökts (Forsberg & Wengström, 2008). Utifrån syftet har 

inklusions- och exklusionskriterier tagits fram för att få fram relevanta artiklar 

som kan svara på syftet.  

3.2 Sökstrategi 

En systematisk sökning genomfördes med relevanta sökord som utformades av 

de meningsbärande orden från syftet. De meningsbärande orden identifierades 

som hiv, stigmatisering och upplevelse. Orden omvandlades till MeSH-

termer, hiv fanns som MeSH-term. Orden upplevelse och stigmatisering 

översattes till Sense Of Coherence samt stereotyping i MeSH-

databasen. Sense of coherence betyder upplevelse av sammanhang och är inte 

helt överensstämmande översättning av syftets meningsbärande ord, 

även stereotyping motsvarade inte syftet. Hjälp togs av ett internetbaserat 

lexikon för att översätta upplevelse och stigmatisering till engelska ord. Av 

begreppet upplevelse framkom experience, och av stigmatisering framkom 

ordet stigma. Vid sökning av experience i MeSH framkom ordet Life Change 

Events och av stigma framkom olika begrepp, till exempel christlanity och 

flowers, som inte svarade på begreppets innebörd angående syftet.  
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En systematisk sökning utfördes i databaserna Cinahl, PsycINFO och Medline 

för att få fram artiklar. De tre databaserna valdes ut genom ämnesguiden 

omvårdnadsvetenskap på universitetsbibliotekets hemsida (www.oru.se/ub). 

Cinahl och Medline är två databaser inom omvårdnadsforskning, PsycINFO är 

en databas inom psykologisk forskning med medicin och omvårdnad (Forsberg 

& Wengström, 2008).  

 

Begränsningar som gjordes i sökningarna var att artiklarna skulle vara från år 

2005 eller senare, de skulle vara skrivna på engelska samt vara vetenskapligt 

granskade (peer reviewed). I databasen Medline finns inte funktionen peer 

reviewed då all publicerad forskning där redan skall ha genomgått vetenskaplig 

granskning.  

3.2.1 Sökning i Cinahl 

Cinahl headings användes för att få fram och forma ämnesord av de utvalda 

meningsbärande orden från syftet. Stigma fanns som 

färdigt ämnesord. Vid sökning av begreppet hiv i Cinahl headings föreslogs 

istället Human Immunodeficiency Virus. Sökning på begreppet hiv samt 

Human Immunodefiency Virus utfördes separat. Resultatet blev en skillnad på 

ca 65 000 träffar mer på begreppet hiv, som därför valdes för att kunna få fler 

träffar. Ordet experience fanns inte heller som ett färdigt ämnesord utan 

databasen föreslog då Life Experience. Vid användning av det begreppet i 

kombination med stigma och hiv blev resultatet inte tillräckligt och därför 

användes begreppet experience som fritextord vilket gav fler träffar med 

artiklar som svarade på syftet (se bilaga 

1). Begreppen hiv, stigma och experience användes i sökningen och 

kombinerades med AND enligt boolesk logik (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

3.2.2 Sökning i PsycInfo 
Thesaurus användes för att få fram och forma ämnesord i 

databasen. Hiv och stigma fanns som ämnesord, experience fanns inte som ett 

färdigt ämnesord utan databasen föreslog ord med likande betydelse och det 

blev life experiences som blev utvalt ämnesord. De tre ämnesorden 

kombinerades även i den här databasen med AND i sökningen (se bilaga 1).   
 

3.2.3 Sökning i Medline 

Medical subject headings (MeSH) användes för att forma ämnesord i 

databasen. Hiv fanns som MeSH-term och användes i 

sökningen. Experience samt Stigma fanns inte som MeSH-termer utan andra 

ord föreslogs istället. Begrepp som föreslogs för stigma passande inte in på 

syftet och därför användes ordet stigma som fritextord i sökningen. 

Life Changing Event fanns med som sökord för experience, vid en sökning 

med hiv, stigma och Life Change Event blev resultatet inga funna artiklar, och 

därför valdes ordet experience som fritextsökning istället. De tre orden 

kombinerades även i den här databasen med AND i sökningen (se bilaga 1).   
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3.3 Urval 

 

3.3.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara kvalitativa, ha vuxna deltagare 

(>18), deltagare som är diagnostiserade med hiv samt handla om 

stigmatisering. Exklusionskriterier var att artiklarna inte endast handlade om 

aids eller om barn/ungdomar.  

3.3.2 Urvalsförfarande 

För att välja ut relevanta artiklar skedde urvalsförfarandet i tre steg med 

artiklarna från respektive databas.  

 

Sökresultatet i Cinahl blev 121 artiklar efter att begränsningar satts.  

 

1. Titlarna lästes på de 121 artiklar som sökningen resulterade i, flera 

valdes bort och därefter återstod 26 artiklar som verkade relevanta för 

arbetets syfte. 

2. Abstracten på de återstående 26 artiklarna lästes, några valdes bort och 

därefter återstod det sex artiklar. 

3. De sex olika artiklarna lästes i fulltext och samtliga svarade på arbetets 

syfte och valdes till studien. 

 

Sökningen i PsycINFO gav ett resultat på 12 artiklar efter att begränsningar 

satts.  

1. Titlarna lästes på de 12 artiklar som sökningen resulterade i, några 

valdes bort och därefter återstod det fem artiklar som verkade relevanta 

för syftet.  

2. Abstracten på de återstående fem artiklarna lästes, en artikel valdes bort 

och därefter återstod det fyra artiklar.  

3.  De fyra artiklarna lästes i fulltext och valdes till studien. 

 

Sökningen i Medline gav fyra träffar men inga som svarade på syftet. Eftersom 

artiklar med tillräckligt innehåll för att svara på syftet redan valts ut 

från Cinahl och PsycInfo gjordes ingen ytterligare sökning.  

3.4 Bearbetning och analys 

Totalt tio innehållsrika artiklar valdes ut, sex från Cinahl och fyra från 

PsycINFO. Artiklarna granskades med hjälp av ett protokoll för 

kvalitetsbedömning för kvalitativ metod. Exempel på kvalitetskrav var att de 

skulle vara etiskt granskade, ha ett tydligt syfte, ha relevant metod och urval 

utefter syftet samt ett klart och tydligt resultat (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). En av artiklarna föll bort på grund av brist på uppfyllda kvalitetskrav. 

Artikeln saknade etiska överväganden samt hade en otydlig eller ingen metod-, 

urval- och analysdel. De andra artiklarna gav tillräckligt med data till 

resultatet och därför gjordes ingen ytterligare sökning. Totalt antal artiklar till 

studien blev därför nio.  

 

Artiklarna analyserades med integrerad analys, vilket beskrivs som ett bra sätt 

att sammanställa resultatet i en litteraturstudie (Kristensson, 2012). Analysen 

genomförs bäst stegvis för att kunna framställa ett översiktligt resultat. Första 
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steget i analysen var en genomläsning av artiklarna av bägge författarna, både 

enskilt och tillsammans, som ledde till att likheter och skillnader i resultatet 

diskuterades samt identifierades. Efter det namngavs olika kategorier, vilka 

sammanfattade resultatet i samtliga artiklar. Fem kategorier identifierades och 

användes som grund vid bildning av huvudrubriker i resultatdelen 

(Kristensson, 2012). För att enkelt kunna överskåda likheter och skillnader i 

resultatet användes en tabell som hjälp (se tabell 1). 

 

 

 

Tabell 1: identifierade kategorier samt huvudrubriker till resultatet. Se bilaga 2 

för beskrivning av de olika artiklarna. 

Kategori Artikel 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Svek  x x  x x x  x 

Skamlig och ful x x x x  x x x x 

Förluster x x x  x  x x  

Rädsla och oro x x x x x x  x x 

Hopp om stöd x x x  x   x  

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Artiklar som valdes ut till studien granskades och kvalitetsbedömdes med hjälp 

av ett protokoll för kvalitetsbedömning (Wilman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Ett krav var att artiklarna skulle vara etiskt godkända. Båda författarna läste 

varje artikel enskilt och sedan tillsammans. Allt innehåll som svarade på syftet 

sammanställdes och inkluderades i studien (Forsberg & Wengström, 2008).  

4. Resultat 

4.1 Att känna sig sviken 

Resultatet visade att det förekom att personer som lever med hiv 

upplevde svek, från den egna familjen, allmänheten och i vården.  

  

Socialt utanförskap var något som de med hiv fick utstå både från nära familj 

och allmänheten (Nepal & Ross, 2010). Att uppleva avvisande av vänner och 

familj på grund av sin hiv-diagnos förekom för människor som lever med 

hiv (Emlet, 2007; Zukoski & Thorburn, 2009). Stigmatisering och 

diskriminering från den egna familjen som förekom visade sig i familjens 

svårigheter att förhålla sig till den familjemedlem som hade hiv. Exempelvis 

fick den hiv-sjuke personen ibland inte bo kvar med familjen för 

att det skulle kunna leda till problem och dåligt rykte för 

familjen (Kako & Dubrosky, 2013). Andra fick erfara att föräldrar inte vill ha 
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sina barn nära dem (Rohleder & Gibson, 2006). Det förekom för hiv-

sjuka personer att vänner inte längre ville träffas (Kako & Dubrovsky, 2013; 

Rohleder & Gibson, 2006). En del hiv-sjuka personer upplevde att allmänheten 

inte ansåg att de skulle få medicinsk behandling, eftersom de ändå skulle dö 

och därför var det ett slöseri med pengar. (Nepal & Ross, 2010).  

 

Stigmatisering kunde vara att en familjemedlem som var smittad med hiv inte 

fick hjälpa till med kökssysslor på samma sätt som förut, inte dela säng eller 

badrum med någon annan samt inte vara med på olika aktiviteter i samma 

utsträckning som förr på grund av familjens rädsla för att bli 

smittade (Kako & Dubrovsky, 2013; Nepal & Ross, 2010). Vid förvaring av 

medicin i familjens hem uppstod problem. Mediciner behövdes i vissa 

fall förvaras i kylskåp och en del hiv-smittade människor fick uppleva vägran 

av att dela kylskåp, exempelvis av egna familjemedlemmar, och behövde 

därför införskaffa ett eget kylskåp (Kako & Dubrovsky, 2013).    

   

Personer med hiv upplevde även stigmatisering inom vården. Att berätta 

sanningen resulterade ibland till att de med hiv upplevde att de inte fick 

den behandling de behövde. En del fick uppleva att vårdgivare inte ville ta i 

dem och använde extra onödiga skydd vid exempelvis en 

blodtryckstagning (Zukoski & Thorburn, 2009). I Nepal hade de med 

hiv ibland svårigheter att få ett rum vid inläggning på grund av sin hiv-

diagnos (Nepal & Ross, 2010). En del personer med hiv fick även erfara att en 

läkare eller tandläkare vägrade vårda dem (Block, 2009; Zukoski & Thorburn, 

2009).   

4.2 Att vara skamlig och ful  

Det framkom i resultatet att personer med hiv kände sig skamliga och fula på 

grund av den stigmatisering som de fick uppleva.  

 

Det förekom att de med hiv upplevde att allmänheten ansåg att hiv var ett 

resultat av ett dåligt levt liv, exempelvis med droger, många olika sexpartners 

och en homosexuell läggning (Zukoski & Thorburn, 2009). De med hiv möttes 

ständigt av olämpliga frågor och kommentarer ifrån andra. Exempelvis att de 

borde hålla diagnosen hemlig, att de inte borde ha sex, att de borde förvänta sig 

att få hiv på grund av sin homosexualitet och att de inte kan vara kristna om de 

är homosexuella. Stigmatisering förekom även i media, där de skämtade och 

gjorde narr av hiv. Människor med hiv upplevde att media fokuserade på det 

dåliga och gav en felaktig bild av sjukdomen, 

vilket kunde resultera i ytterligare stigmatisering . Att berätta för sin familj om 

sin hiv-diagnos upplevde svårt då negativa reaktioner och 

känslor som exempelvis chock, vrede och skam förekom (Block, 2009).  

 

I en del länder upplevde personer med hiv att hiv ses som en synd 

(James, Mignoe, Roger & Halli, 2013; Nepal & Ross, 2010). Somliga i 

Nepal upplevde att allmänheten ansåg att de skulle dömas till döden eftersom 

de ansåg att de hade syndat. Allmänheten ansåg att döden är en bestraffning 

för de människor som lever med hiv, då tidig död i livet ses som en symbol på 

en synd i det levda livet (Nepal & Ross, 2010).  Personer med hiv fick 
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uppleva påståenden som att omoraliska beteenden var orsaken till att de 

fått hiv (James et al., 2013). Sjukdomen beskrevs av hiv-sjuka som en 

bestraffning, att det var någonting som de hade förtjänat (Rohleder & Gibson, 

2006). Stigmatisering upplevdes av somliga som den svåraste aspekten av att 

leva med hiv. Det beskrevs som en tortyr inombords och ett hot mot 

välmående (Kako & Dubrosky, 2013). Stigmatiseringen resulterade i att de 

tog på sig skulden över att de hade hiv, klandrade sig själva och kände att 

det var deras eget fel. En del kunde till och med känna att de 

inte ens var värda att lära känna (Block, 2009). Känslor av att de 

blev annorlunda behandlade och att särskilda regler sattes upp på grund av hiv-

diagnosen förkom (Zukoski & Thorburn, 2009).  Kvinnor i Ghana kunde 

ibland kallas för prostituerade då det antogs att de hade haft många olika 

sexpartners, vilket inte är acceptabelt för en kvinna. De blev även anklagade 

för att ha levt ett dåligt liv och upplevde ofta stigmatisering i form av skuld och 

skam (Asiedu & Myers-Browman, 2014).  

 

Deltagarna upplevde att kroppen förändrades, dels på grund av symtomen men 

även utav biverkningar från behandlingen (Wallach & Brotman, 2013). De 

kroppsliga förändringarna som skedde gjorde att stigmatisering relaterat till 

utseendet förekom (James et al., 2013). Biverkningar av 

mediciner upplevdes jobbiga hos de 

hivsmittade personerna. Lipodystrofi (förändrad fettfördelning 

på kroppen) samt för tidigt åldrande upplevdes som de värsta kroppsliga 

biverkningarna (Wallach & Brotman, 2013). Nedvärdering av en själv 

förekom hos hiv-sjuka människor som upplevde stigmatisering. En del 

kände sig som missfoster, fruktade och förorenade på grund av det dåliga 

bemötandet från andra människor (Block, 2009). Stigmatisering från 

andra påverkade den hiv-sjuke personens självkänsla. Känslor av skam, skuld 

samt bristande självuppskattning förekom (Emlet, 2007). Känslan av skuld 

uppkom då människor med hiv uppfattade sig vara en fara för samhället på 

grund av smittsamheten (Rohleder & Gibson, 2006). All upplevd 

stigmatisering fick hiv-sjuka människor att känna sig annorlunda och farliga, 

de upplevde sig vara radioaktiva (Emlet, 2007).  

4.3 Att uppleva förluster 

Att vara hiv-smittad innebar ett liv där förluster upplevdes på olika vis.  

 

Deltagarna förlorade den förekomst av fysisk beröring som de tidigare upplevt. 

Familj, vänner och även allmänheten vägrade ibland all slags fysisk kontakt 

med den hiv-positive personen. Människor i församlingen vägrade hålla 

handen vid en bön (Rohleder & Gibson, 2006). I vissa länder hade en del 

personer med hiv blivit av med sina barn då de inte ansågs vara lämpliga 

föräldrar på grund av hiv-diagnosen (Block, 2009). De upplevde att deras 

vänner inte pratade eller besökte dem lika ofta (Asiedu & Myers-Browman, 

2014). Även ett totalt förbud att träffa sin egen släkt förekom för en del (Block, 

2009). Några kvinnor hade dessutom fått uppleva att deras män övergett 

dem efter att de hade berättat om sin hiv-diagnos, trots att de 

hade gemensamma barn tillsammans (Asiedu & Myers-Browman, 2014; 

Kako & Dubrovsky, 2013). I Ghana upplevde kvinnor ibland att all respekt för 
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dem hade förlorats efter att de hade fått diagnosen (Asiedu & Myers-Browman, 

2014).  

 

Att hitta nya vänner upplevdes som svårt och jobbigt, vilket resulterade 

till brist på vänskap samt känslor av ensamhet (Wallach & Brotman, 2013). Att 

bli avvisad ledde även till ekonomiska konsekvenser för en del. En följd av 

stigmatisering visade sig vara att 

egenföretagare avvisades samt diskriminerades, vilket gjorde att 

de förlorade sina kunder och därmed fick ekonomiska svårigheter (Asiedu & 

Myers-Browman, 2014; Kako & Dubrovsky, 2013).  De upplevde även att den 

fysiska orken inte var densamma som förut. Att aldrig veta vilka dagar orken 

fanns skapade en känsla av oro inför arbetet. Kostnaden för arbetsgivaren 

kunde bli stor med försäkring och dylikt och vetskapen om den stora 

kostnaden upplevdes vara jobbig (Wallach & Brotman, 2013).  

 

Förändringar skedde för deltagarna, dels på grund av sjukdomen men även på 

grund av stigmatiseringen. En känsla av att förlora sin identitet förekom, 

känslan av att inte längre vara den de en gång 

var. Framtidsdrömmar upplevdes gå i kras. Drömmen om att exempelvis gifta 

sig och bilda familj upplevdes försvinna på grund av hiv-diagnosen. En del tog 

även beslutet att ge upp sex på grund av sina skuld- och skamkänslor (Rohleder 

& Gibson, 2006). Att jämföra sig med andra som inte har hiv bidrog till känslor 

av förlust, negativ självbild samt hopplöshet (Wallach & Brotman, 2013). 

 

Att hemlighålla diagnosen och därmed leva i tystnad underlättade det 

vardagliga livet och var ett skydd mot stigmatisering för en del (Emlet, 2007; 

Kako & Dubrosky, 2013). Att leva i tystnad resulterade i upplevelser av 

ensamhet, social isolering och låg självbild (Emlet, 2007).  

4.4 Att känna rädsla och oro  

Rädsla och oro var känslor som uppkom för personer som lever med hiv i olika 

situationer. 

 

Rädslan för att bli avvisad av allmänheten var ett stort och ofta   

existerande problem  för personer som lever med hiv (Nepal & Ross, 2010). Att 

bli avvisad visade sig på många olika vis och hörde ofta ihop med oron 

samt rädslan över att bli bortstött vid erkännande av sin hiv-

positivitet (Wallach & Brotman, 2013; Zukoski & Thorburn, 2009). Att berätta 

för andra om sin hiv-diagnos var början på stigmatisering för en del (Asiedu & 

Myers-Browman, 2014). De som inte hade berättat om sin hiv-diagnos 

kände en stor oro inför avslöjandet, en oro över att de skulle bli stigmatiserade 

(Block, 2009; Wallach & Brotman, 2013). Det kunde till och med vara svårt att 

avslöja att de hade hiv för familjen då de även riskerade att bli bortstötta av 

familjen (Zukoski & Thorburn, 2009).  

 

Tron på att de skulle bli stigmatiserade när de berättade om sin sjukdom 

gjorde att personer med hiv isolerade sig själva, de valde frivilligt att gå undan 

(Kako & Dubrosky, 2013). Oron över att behöva uppleva 

stigmatisering var så påtaglig att många valde att inte berätta för andra om 

diagnosen (Emlet, 2007). Samtidigt som de som valde att berätta om sin 
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sjukdom noga valde vilka de berättade för (Kako & Dubrosky, 2013). Att 

förneka sin sjukdom på grund av oron för stigmatisering ledde till att en del 

inte fick den hjälp och behandling som behövdes (Nepal & Ross, 2010). Det 

finns även lagar som säger att en hiv-smittad är skyldig att berätta om sin 

smitta i särskilda situationer, oro kunde kännas över att någon gång hamna i en 

sådan situation som skulle göra att de var tvungna att berätta om sin diagnos. 

Det ledde även till att de redan innan avslöjandet kände sig stigmatiserade på 

grund att de har egna lagar att följa, för att de har en sjukdom 

(Emlet, 2007).  Att återvända till jobbet var en stor utmaning för de som 

får diagnosen hiv. Viljan att återgå fanns ofta, men rädslan för 

diskriminering och utanförskap på grund av sjukdomen och 

symtomen var stor (Wallach & Brotman, 2013).  

 

En del upplevde att en förekommande teori var att människor med hiv är smala 

och tunna. Rädslan för stigmatisering som är relaterat till kroppsliga 

förändringar var påtaglig och kunde få personer som lever med hiv att ta till 

drastiska åtgärder. En snabb viktuppgång var önskvärd för att se 

frisk ut, och därför togs ibland vilka mediciner som helst för att gå upp i 

vikt. Exempelvis kunde mediciner som fick organen att svälla tas (James et al., 

2013).  

4.5 Hopp om stöd  

Trots rädsla och oro för stigmatisering förekom det att personer som lever med 

hiv upplevde stöd från människor runt omkring. 

Att berätta för andra om sin hiv-diagnos resulterade antingen till stöd eller, i 

värsta fall, stigmatisering (Emlet, 2007). Trots att det var en del 

negativa reaktioner från de som fick reda på diagnosen så upplevde en del av 

de drabbade positiv respons och kände stöd från familj och närstående. De 

positiva reaktionerna från familjen som de med hiv fick uppleva var att de 

kände en lättnad över att få veta, de kunde erbjuda hjälp till den hiv-smittade 

samt kände en motivation att få lära sig mer om sjukdomen och behandlingar 

(Block, 2009). Avvisande förekom, men det var inte alla familjer som avvisade 

en hiv-smittad familjemedlem. De hiv-smittade fick ibland uppleva negativa 

reaktioner av sin familj i början men efter ett tag uppkom ett stöd för somliga 

eftersom familjen hade fått bättre information om sjukdomen (Wallach & 

Brotman, 2013). Vid avslöjandet av sin diagnos upplevde män i Ghana stöd, 

medkännande och förlåtande av sina fruar (Asiedu & Myers-Browman, 2014). 

Genom att berätta om sin sjukdom kunde hiv-sjuka personer också gå med i 

stödgrupper, och därmed träffa andra som befann sig i samma situation (Kako 

& Dubrosky, 2013). Genom att berätta om sin diagnos för andra såg somliga 

personer med hiv sig själva som en förebild för andra (Block, 2009). 

4.6 Resultatsammanfattning  

Deltagarna kände rädsla och oro över att de skulle bli stigmatiserade. Den 

upplevda stigmatiseringen från andra ledde till att individen kände sig sviken, 

upplevde sig vara skamlig och ful samt upplevde förluster i livet. Det fanns de 

som valde att förneka sin sjukdom och leva i tystnad, de valde att gå undan 

frivilligt och isolerade sig. Att leva i tystnad och förneka sin sjukdom 

resulterade till att de inte fick det stöd och den behandling som behövdes. Trots 
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rädsla och oro för stigmatisering kunde de som valde att berätta om sin hiv-

diagnos få uppleva stöd från andra. De personer som berättade om sin hiv-

diagnos hade möjlighet att gå med i stödgrupper och där träffade de andra som 

befann sig i samma situation.  

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

Sökning gjordes i de tre databaserna Cinahl, PsycINFO och Medline. 

Databaserna var relevanta för syftet i och med deras omvårdnadsfokus, 

samt psycINFOs fokus på den psykologiska upplevelsen. Genom sökning av 

tre olika databaser blev sökresultatet brett och innehållsrikt. I efterhand 

upptäcktes databasen Aidsline som täcker olika aspekter av hiv och aids 

(Forsberg & Wengström, 2012). Hade sökning gjorts i Aidsline är det möjligt 

att fler artiklar funnits som gett en fördel till studien. Däremot upplevdes de 

redan utvalda artiklarna ha tillräckligt med innehåll för att svara på syftet av 

studien.  

  

Vid identifiering av kontrollerade ämnesord användes MeSH i första hand som 

hjälp för översättning av de meningsbärande 

orden hiv, upplevelse samt stigmatisering. MeSH-termer utgår i första hand 

från Medline men bedömdes som ett lämpligt hjälpmedel för att finna relevanta 

ämnesord. I sökningen kombinerades fritext med ämnesord. Ett ord som var 

svårt att översätta var begreppet upplevelse, i de flesta sökningarna 

användes begreppet experience som fritextord för att få fler träffar. De andra 

förslagen som exempelvis Life experience i Cinahl samt Life Change 

Events i Medline upplevdes ge för snävt resultat. Det har diskuteras i efterhand 

om experience är ett bra val av ord eller om det är för brett och ospecifikt. 

Dock anser författarna att sökresultatet gav artiklar med bra och relevant 

innehåll och därför får valet av sökordet experience ses som väsentligt. En 

svaghet kan dock vara att valet av sökord inte utvecklades ytterligare främst 

vid sökning i databasen Medline där resultatet var bristande. I efterhand har det 

diskuterats att ytterligare försök till bredare sökning hade gjorts i Medline om 

inte innehållet i artiklarna varit tillräckligt.   

  

Engelskt språk sattes som en begränsning med tanke på författarnas språkliga 

kunskaper. Ett internetbaserat svensk-engelskt lexikon användes som stöd vid 

översättning av artiklarna. En svaghet vid översättning av artiklar kan vara 

att vissa ord eller meningar förlorar sin betydelse eller att innehållet 

feltolkas. Exempelvis kan uttryck vid intervjuer tolkas eller översättas fel. 

Datumbegränsning på 10 år sattes vilket är bra för att få fram uppdaterade och 

relevanta artiklar enligt Forsberg och Wengström (2008). Ett krav var att 

artiklarna skulle ha genomgått peer rewiev, det vill säga vetenskaplig 

granskning. Viktigt att framföra är att begränsningar kan leda till identifiering 

av väsentliga artiklar men kan även göra så att relevant innehåll som skulle 

kunna svara på syftet sorteras bort.  

  

Innan sökningen genomfördes diskuterades åldersbegränsning som ett 

exklusionskriterium. Åldersbegränsningen gjordes inte i själva sökningen utan 
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vid läsning av rubriker och abstract. Det gjordes för att om begränsningen 

sattes i sökningen försvann artiklar med relevant innehåll. Syftet med att ha 

endast vuxna deltagare var att vuxna människor har mer livserfarenhet och 

större möjlighet till att ha levt med hiv längre än barn- och ungdomar. I 

efterhand har det diskuterats om att barn- och ungdomar kan ha levt med hiv 

längre än vuxna, men livserfarenheten saknas. En vuxen persons liv innehåller 

exempelvis mer ansvar, arbete, ekonomi, samt olika sociala förväntningar än 

ett barn och därför tror författarna att stigmatisering upplevas på många olika 

vis. Det kan ses som en svaghet då barn- och ungdomar ingår i begreppet 

personer som är en generell grupp. Dock hade en inklusion av barn- och 

ungdomar i studien kunnat ge ett för brett resultat. Därför var 

även inklusionskriteriet endast vuxna ett sätt att göra sökningen mer snäv.  

  

Av de artiklar som valdes till studien var det ingen som undersökte upplevelser 

av stigmatisering i Europa. Det kan bero på att den största andelen av hiv-sjuka 

människor lever främst i Afrika. Den internationella aspekten har diskuterats 

då artiklarna i studien inte är från hela världen, utan främst från länder där 

hiv är ett stort problem. En svaghet kan därför vara att artiklarna undersöker 

stigmatisering endast i utsatta länder. Resultatet hade därför kanske kunnat 

påverkas ifall fler artiklar från exempelvis Europa hade identifierats. Samtliga 

artiklar innehöll personliga citat från deltagarna, vilket anses vara ett relevant 

och bra sätt att se och förstå personers upplevelser på.  

  

Sammanfattningsvis anses valet av metod vara relevant för studien. Några 

svagheter har identifierats som kan ha påverkat resultatet. De utvalda 

artiklarnas innehåll svarade på studiens syfte om hur personer som lever med 

hiv upplever stigmatisering. Oavsett metod och val av artiklar är begreppet 

upplevelse en individuell känsla och tolkning som därför 

inte kan generaliseras. Författarna anser att valet av analys gav en bra 

möjlighet att jämföra artiklarna för att upptäcka likheter och skillnader för att 

sedan kunna sammanställa resultatet. Genom att finna likheter och skillnader i 

artiklarna upptäcktes mönster då flera artiklar hade liknande resultat. 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att stigmatisering hos personer med hiv förekommer och är ett 

problem i delar av världen. Stigmatisering av hiv kan bero på okunskap hos 

den allmänna befolkningen. Stigmatisering upplevs vara den svåraste aspekten 

av att leva med hiv och kan visa sig bland annat genom avvisande och socialt 

utanförskap, kränkande frågor och kommentarer, annorlunda behandling samt 

nedvärderande tankar om sig själv. Stigmatisering kan även leda till rädsla att 

berätta om sin diagnos för andra. 

 

Studiens syfte var att beskriva hur personer med hiv upplever stigmatisering. 

Resultatet beskrev rädslan och svårigheten personer med hiv hade att berätta 

om sin diagnos samt deras upplevelser av utanförskap och avvisande. Det är ett 

övervägande resultat som författarna anser vara viktigt. Ingen människa ska 

behöva behandlas annorlunda på grund av exempelvis sin sjukdom. Avvisande 

av familjen kan vara förekommande för personer som lever med hiv. Exempel 

på bortstötning av familjen var förbud att bo kvar hemma, samt totalt förbud att 

ens träffa sin släkt. Författarna anser att familj och vänner behövs som stöd för 
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hiv-sjuka personer. Därför bör det strävas efter i vården och i allmänheten att 

bygga upp kunskapsprogram som kan hjälpa anhöriga att bemöta hiv-sjuka 

familjemedlemmar på bästa sätt. Vidare menar författarna att det är viktigt att 

inte glömma bort anhöriga då en avslöjad hiv-diagnos kan vara ett stort besked 

att få av en familjemedlem, och även de kan behöva stöd.  

 

Hiv-sjuka människor kan uppleva avvisande samt dåligt bemötande i vården. I 

resultatet beskrevs olika sätt att bli diskriminerad på i vården på grund av sin 

hiv-diagnos. Exempelvis så har en del hiv-sjuka människor fått erfara att 

tandläkare och läkare vägrat vårda dem. Det är viktigt att omvårdnad inte 

begränsas på grund av en viss sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

Författarna anser att det är fel att bli behandlad annorlunda på grund av sin 

sjukdom och framförallt av vårdpersonal som alltid bör finnas till hands och 

bemöta patienten med respekt. Stigmatisering i vården kan göra att personer 

med hiv väljer att avstå behandling. Det förekommer att sjukvård i olika delar 

av världen har dålig attityd mot hiv-sjuka, exempelvis har kvinnor 

tvångssteriliserats på grund av sin diagnos (UNAIDS, 2013). Det finns de som 

inte vet vilka rättigheter de har eller hur de kan förändra situationen till det 

bättre (UNAIDS, 2008). Med tanke på etiska koder, plikter och ansvar en 

vårdgivare har anser författarna att vården borde vara det sista stället för en 

person att uppleva diskriminering på. Vårdgivare bör även vara utbildade inom 

området och därmed känna till hur smitta sker.  

 

Rädslan att berätta om sin hiv-diagnos har ofta ett samband med oron för att bli 

avvisad av familjen. En oro som även leder till att många med hiv väljer att 

dölja sin sjukdom. Att dölja sin sjukdom kan leda till brist på livsviktig 

behandling. Författarna anser att det är ett stort problem om människor går 

miste om behandling på grund av rädslan att berätta om sin sjukdom. 

Konsekvenserna av utebliven behandling kan bli ödesdigra och det är därför 

viktigt att alla får samma chans till behandling och inte är rädda för att söka 

hjälp. Vidare uppfattar författarna att det upplevs som tabu att ha hiv och att 

det måste börja ses som en mer "vanlig" sjukdom eftersom den numera är 

kronisk och inte dödlig, vilket gör att fler människor kommer leva länge med 

hiv. Dock vill författarna poängtera att trots att de anser att sjukdomen ska 

accepteras och ses mer som naturlig, är det fortfarande av stor vikt att arbeta 

mot sjukdomen men inte mot människor som har sjukdomen. 

 

Stigmatisering är ett större problem idag än tidigare för personer som lever 

med hiv eftersom hiv numera är kronisk och inte 100 % dödlig (Tørseth 

Andreassen et al., 2011). Det innebär att lära sig leva med sjukdomen en längre 

tid och att kunna känna hopp om livet är ett måste där både individen och 

allmänheten måste acceptera det och anpassa sig utefter förutsättningarna. Som 

tidigare nämnts i bakgrunden kan känslan av hopp ge en energi till att orka 

fortsätta leva (Benzein, 2012), vilket är viktigt för de som lever med hiv. Att 

förstå och ha kunskap om sin situation kan hjälpa personer att kämpa för att 

uppleva hopp. Att istället känna förtvivlan på grund av sin sjukdom kan istället 

leda till en känsla av hopplöshet. Hopplöshet i sin tur kan leda till negativa 

konsekvenser, exempelvis som social isolering och nedvärderande tankar om 

sig själv (Kylmä, 2005). Författarna anser att det är viktigt att som vårdgivare 

kunna hjälpa patienter med hiv att uppnå eller förstärka känslan av hopp, 
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särskilt då det i bakgrunden framkommer att personer med hiv har svårt att 

känna hopp för framtiden på grund av ovisshet (Solomon et al., 2013).  

 

Resultatet i studien visar att nedvärderande tankar och känslor om en själv på 

grund av stigmatisering kan vara förekommande, speciellt om den sjuke 

drabbas av kroppsliga förändringar. Att jämföra sig själv med andra friska 

personer kan få personer som lever med hiv att nedvärdera sig ytterligare och 

bidra till en känsla av hopplöshet. Även kroppsliga förändringar som sker på 

grund av medicinerna kan påverka självkänslan negativt. Då stigmatisering 

relaterat till kroppsliga förändringar förekommer kan de kroppsliga 

biverkningar som kommer av medicinerna vara en bidragande faktor till 

stigmatisering. Det i sin tur kan leda till att de smittade väljer att avstå 

medicinsk behandling, vilket leder till en ökad risk för spridning av sjukdomen 

samt en ökad risk för utveckling av aids. Det framkommer även i resultatet att 

oron och rädslan över att bli stigmatiserad gör att personer drabbade av hiv 

väljer att avstå behandling och istället leva i tystnad. 

5.2.1 Okunskap 

Ett intressant bifynd som gjordes i studien var att allmänhetens bristande 

kunskap var en stor bakomliggande orsak till stigmatisering (James et al., 

2013). Hiv uppfattas som något farligt och dåligt. Människor som lever 

omkring en hiv-sjuk människa uppfattas som rädda och oroliga för att bli 

smittade, vilket är ett tecken på okunskap och en av anledningarna till att 

stigmatisering förekommer (Emlet, 2007). Hiv är en "farlig" sjukdom och varje 

människa bör undvika att utsätta sig för situationer där de kan smittas, 

exempelvis oskyddat samlag. Det framkommer i resultatet att en del människor 

uppfattar hiv som farligt på grund av deras okunskap om hur exempelvis hiv 

smittas. Det råder fördomar samt okunskap när det gäller hur kvinnor och män 

blir smittade. I Nepal tror allmänheten att kvinnor blir smittade av hiv via sex 

och män via narkotikamissbruk (Nepal & Ross, 2010). En annan hypotes som 

förekommer är att om du blivit smittad av hiv som kvinna så har du varit 

otrogen mot din man (Kako & Dubrovsky, 2013). I Indien förekommer en tro 

om att högutbildade klasser inte kan bli smittade av hiv överhuvudtaget (James 

et al., 2013). 

 

När författarna därför utifrån artiklarna identifierade att okunskap var en 

bakomliggande orsak, ansågs det vara ett bifynd som inte svarade på syftet i 

studien men ändå var av intresse för förståelsen och framtiden. Det visade att 

stigmatisering som förekommer av okunskap bland annat kan vara förknippat 

till personens utseende. Fördomar som existerar är exempelvis att hiv-positiva 

är ohälsosamt magra till utseendet. Sådana kroppsliga förändringar gör att 

familjen börjar fundera på om personen i fråga är hiv-positiv. I Indien finns en 

teori om att kurviga personer inte kan ha diagnosen hiv, det är endast de tunna 

och smala som får hiv och därför syns det direkt med ögat vilka som är sjuka 

och inte. 

 

Fraga (2012) redovisar i sin bok om upplevelser av hiv att en person berättar att 

han aldrig varit rädd för att bli smittad eftersom han har kunskap om 

smittkällan. Det är ett tydligt exempel på hur rädslor samt fördomar kan 

reduceras med kunskap. Givetvis är det inte så enkelt att alla fördomar och 

rädslor försvinner med ökad kunskap, eftersom fördomar samt rädslor är 
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individuellt och antagligen alltid kommer att existera. Däremot anser 

författarna att det inte kan vara någon slump att färre människor smittas i 

länder där allmänheten besitter kunskap om sjukdomen. Författarna vill dock 

poängtera att de är väl medvetna om att många andra aspekter spelar in i varför 

fler människor är och blir smittade i högre frekvens i olika länder. 

 

Kanske är det så att stigmatisering av personer som lever med hiv skulle 

minska om kunskapen kring sjukdomen ökade. Något som dock går att 

konstatera är att om kunskap skulle leda till mindre hiv-sjuka i världen på 

grund av reducerad smittbarhet, så skulle mindre antal människor leva med 

stigmatisering. Stigmatisering bör kunna minska utan att mängden smittade 

reduceras, dock vore det optimalt för hela världen om en minskning utifrån 

bägge synpunkterna inträffade. 

5.2.2 Internationellt perspektiv 

Artiklar som har använts i studien är från några få länder i världen, bland annat 

där förekomsten av hiv är stor. Att flest undersökningar görs i de delarna av 

världen kan bero på att stigmatisering inte upplevs vara ett lika stort problem i 

den övriga världen, där hiv inte förekommer i samma utsträckning. Det kan 

vara så att människor i Sverige även upplever stigmatisering mer eller mindre. 

Det vore intressant att se om det är länder där en större andel av befolkningen 

har hiv eller i ett land där hiv är en nästan obefintlig minoritet som upplever 

stigmatisering mest. I ett land som Sverige där kunskapen om hiv är relativt 

stor borde stigmatiseringen vara ett mindre problem, men kanske är det så att 

eftersom de är så få som lever med hiv i Sverige så kanske de är mer utsatta 

ändå. Enligt Öresland och Lützén (2009) finns det olika aspekter i världen som 

gör att det råder ojämlikhet bland mänskligheten i tillgång till vård och 

behandling, exempelvis fattigdom och krig. Som nämnts i bakgrunden har inte 

alla människor i världen tillgång till behandling mot hiv och är en av 

anledningarna till att förekomsten av hiv är större där (WHO, 2014).  

5.2.3 Genusperspektiv 

Författarna var intresserade av att ta reda på om upplevelsen av stigmatisering 

mellan män och kvinnor skiljer sig åt och om det fanns beskrivet i studiens 

utvalda artiklar. De artiklar som även beskrev könsskillnader var gjorda endast 

i två länder, Ghana och Nepal. Det gör att det blir svårt att dra slutsatser om att 

stigmatisering upplevs olika hos män och kvinnor i hela världen. Det framkom 

att kvinnor upplever mer stigmatisering än män, vilket tros bero på att kvinnor i 

större utsträckning delger sina problem. Kvinnor kan tillkännage sin diagnos i 

syfte att söka stöd och tröst. Dessutom existerar ekonomiska skillnader mellan 

män och kvinnor vilket gör att kvinnorna måste berätta om sin hiv-positivitet 

för att kunna erhålla ekonomiskt stöd. En man däremot klarar sig oftast utan 

ekonomiskt stöd och behöver därför inte berätta i samma grad (Asiedu & 

Myers-Browman, 2014). Trots det kan det vara svårare för kvinnor att berätta 

att de har smittats av hiv än vad det är för män. Om en kvinna blir sjuk kan hon 

riskera att bli utstött och inte få tillgång till vård och stöd, men om en man blir 

sjuk så är det ett krav på att stöd och vård ska ges till honom av frun och 

familjen (Nepal & Ross, 2010; Asiedu & Myers-Browman, 2014). 

 

Om en kvinna inte kan utföra sina uppgifter i hemmet på grund av sin diagnos 

har hon brutit mot de normer som finns och kan inte förlåtas. Männen däremot 
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har laglig och social rätt att upplösa äktenskapet för att hitta en annan kvinna 

om hans fru blivit smittad av hiv (Asiedu & Myers-Browman, 2014). Däremot 

tror författarna att det kan finnas en syn på män att de ska arbeta och försörja 

sin familj, vilket kan leda till att de inte kan visa sig ”svaga” i samma 

utsträckning som kvinnor. På så vis kanske det kan förekomma stigmatisering 

mot män som inte kan försörja sin familj och mot kvinnor som inte kan ta hand 

om hushållet längre. 

 

Kvinnor kan uppleva att de blir utskällda, märkta och får utstå förolämpningar 

på grund av sin hiv-diagnos. En man med hiv kan också bli förolämpad men 

inte alls på samma sätt. En kvinna med hiv kan kallas för prostituerad av 

allmänheten då det antas att hon har haft samlag med många olika män, 

samtidigt som en man kallas för just en man, trots många olika sexpartners. Det 

är mer acceptabelt för en man att ha fler sexpartners medan en kvinna med fler 

sexpartners inte blir respekterad och därmed inte får någon man. Kvinnor i 

Ghana kan även få skulden för all hiv i landet, eftersom det är flest kvinnor 

som har hiv där. Kvinnor upplever vanligare stigmatisering i form av skuld och 

skam (Asiedu & Myers-Browman, 2014).  

 

Författarna anser att det inte är okunskapen om hiv i de här länderna som är det 

största problemet till stigmatiseringen. Ett samhälle med olika syn på kvinnor 

och män som är ojämnställt gör att kvinnor och män upplever och utsätts för 

stigmatisering på olika sätt. I ett samhälle där kvinnor anses ha lägre status än 

män är det kanske inte så konstigt att de inte får samma stöd och acceptans som 

en man. Och om männen anses vara de starka i samhället kan det leda till att 

det blir svårt för dem att erkänna att de är sjuka och därmed riskera att inte 

klara av arbetet och försörja familjen. På så vis tror författarna att det sker en 

stigmatisering på grund av att män och kvinnor inte längre kan leva upp till de 

förväntningar som samhället har på dem. 

5.3 Slutsats 

Resultatet visar på att personer som lever med hiv upplever stigmatisering. 

Stigmatisering förekommer på olika sätt som exempelvis känslor som rädsla, 

oro och skam, upplevelser av svek samt förluster i livet. Resultatet visade att 

negativa upplevelser var övervägande men trots det kan personer som väljer att 

berätta om sin hiv få uppleva stöd från människor runt omkring. Resultatet 

visar på att stigmatisering bland människor med hiv upplevs relativt lika trots 

att begreppet upplevelse är individuellt. Ökad kunskap om hiv hos världens 

befolkning skulle kunna leda till minskad stigmatisering för de drabbade samt 

mindre spridning av sjukdomen. På samma sätt som att minskad smittspridning 

skulle leda till mindre stigmatisering så tror författarna även att mindre 

förekomst av stigmatisering skulle kunna leda till reducerad smittspridning 

eftersom att fler hiv-sjuka skulle våga ta emot behandling. 

5.4 Kliniska implikationer 

Arbetet kan användas som stöd för sjuksköterskor vid omvårdnadsarbetet med 

hiv-diagnostiserade patienter. Det kan även användas för att öka kunskapen hos 

både vårdpersonal och allmänheten. Kunskap om hur hiv-sjuka kan uppleva 

stigmatisering och vilka konsekvenser det kan leda till. Eftersom personer med 

hiv upplever stigmatisering från både allmänheten men även vårdpersonalen är 
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det viktigt att en förändring sker. Författarna anser att det är av vikt att alla 

människor behandlas med lika värde. I hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763) beskrivs det att vården skall ges med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans värdighet.  

 

Vidare bör sjuksköterskor visa respekt för mänskliga rättigheter, stäva efter alla 

människors rätt till ett värdigt liv samt ge ett respektfullt bemötande (Öresland 

& Lützén, 2009). Om sjuksköterskor och annan vårdpersonal behandlar 

människor som lever med hiv som vilken annan individ som helst och med full 

respekt kan de vara gott föredöme för resten av allmänheten. Om en 

sjuksköterska exempelvis sätter på sig dubbla skydd för att ta ett blodtryck så 

skickar det fel signaler till patienten och eventuellt anhöriga. Kanske börjar 

anhöriga då tänka att de också borde skydda sig bättre eftersom sjuksköterskan 

gör det. Samtidigt som det kan leda till att patienten känner sig äcklig och 

farlig. 

5.5 Förslag på fortsatt forskning 

Vidare forskning skulle kunna vara att ta reda på vad stigmatisering beror på 

och hur vanligt det egentligen är, om sådan forskning inte redan genomförts. 

Det hade det även varit intressant att veta i vilken omfattning stigmatisering 

existerar för de personer som lever med hiv idag. Det skulle vara givande att se 

om stigmatisering förekommer mer i vissa länder än andra för att kunna 

undersöka varför stigmatisering är så omfattande just där. Oavsett om 

stigmatisering finns i stor utsträckning i världen eller om endast en minoritet 

upplever det, är det viktigt att belysa problemet. Ingen människa ska behöva 

utstå annorlunda behandling på grund av en sjukdom, istället bör hjälp och stöd 

erbjudas. 
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Bilaga 1 – Sökmatriser 

Sökmatris 1 (av 3) 

Databas och sökning 
 
Cinahl 2015-02-03 
Kl. 09:05 

Sökord och begränsningar Antal träffar Urval 1: Lästa titlar Urval 2: Lästa abstract Urval 3: Antal artiklar till 
studien 

S1 (MH”Human Immunodificiency Virus”) 3076    

S2 ”HIV” 69 056    

S3 ”HIV” AND (MH”Stigma”) 1686    

S4 ”HIV” AND (MH”Stigma”) AND (MH”Life 
Experiences”) 

78    

S5 “HIV” AND (MH”Stigma”) AND 
“Experience” 

160    

S6 
 
S7 
 
S8 

English language 
 
Peer reviewed 
 
Published date 2005-2015 

154 
 
139 
 
121 

 
 
 
 
121 

 
 
 
 
26 

 
 
 
 
6 
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Bilaga 1 – Sökmatriser 

Sökmatris 2 (av 3) 

Databas och sökning 
 
PsycINFO 2015-02-03 
Kl. 10:29 

Sökord och begränsningar Antal träffar Urval 1: Lästa titlar Urval 2: Lästa abstract Urval 3: Antal artiklar till 
studien 

S1 DE”HIV” 26 925    

S2 (DE”HIV”) AND (DE”Stigma”) 875    

S3 (DE”HIV”) AND (DE”Stigma”) AND 
(DE”Life Experiences”) 

14    

S4 
 
S5 
 
S6 

Peer reviewed 
 
English language 
 
Published date 2005-2015 

12 
 
12 
 
12 

 
 
 
 
12 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
4 
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Bilaga 1 – Sökmatriser 

Sökmatris 3 (av 3) 

Databas och sökning 
 
Medline 2015-02-03 
Kl. 10:45 

Sökord och begränsningar Antal träffar Urval 1: Lästa titlar Urval 2: Lästa abstract Urval 3: Antal artiklar till 
studien 

S1 (MH”hiv”) 16 267    

S2 (MH”hiv”) AND ”stigma” 41    

S3 (MH”hiv”) AND ”stigma” AND 
(MH”Life Change Events”) 

0    

S4 (MH”hiv”) AND ”stigma” AND 
”experience” 

4    

S5 (MH”hiv”) AND ”stigma” AND 
”experience”  
English language 
Published date 2005-2015 

4 4 0 0 
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Bilaga 2 – Artikelmatriser 

Artikel 1 (av 9) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Asiedu, G. B., & 

Myers-Bowman, K. S. 

(2014). Gender 

Differences in the 

Experiences of 

HIV/AIDS-Related 

Stigma: A Qualitative 

Study in 

Ghana. Health Care 

For Women 

International, 35(7-9), 

703-727. 

doi:10.1080/07399332

.2014.895367 

 

 

Ghana 

Att undersöka 

könsskillnader 

i hiv/aids-

relaterad 

stigmatisering. 

Metod/design: 

Kvalitativ metod och fenomenologisk 

design. 

Urval: 

Homogena urvalsmetoder tillämpades. 

Deltagare som uppfyllde kriterier 

tillfrågades, de som var intresserade att 

vara med i studien fick kontakta 

ansvariga. Nio av 24 med hiv som 

visade intresse uppfyllde inte 

kriterierna. Sju ville inte ha med någon 

anhörig och därmed uteslöts ur studien.  

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserats för minst fem år sedan, 

ha berätta för någon familjemedlem, ha 

en familjemedlem som kan vara med i 

studien.  

Population: 

N=17 (8 hiv-positiva) 

Män=7 (4 hiv-positiva) 

Kvinnor=10 (4 hiv-positiva) 

Ålder=27-54 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer som transkriberades och 

översattes till engelska.  

Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor: 
Intervjuerna 

skedde separat 

med hiv-sjuk 

och anhörig. 

Citat 

redovisades. 

Svagheter: 
Deltagarna 

fick pengar i 

kompensation, 

vilket kan 

påverka 

deltagandet.   

Utlämnandet av sin hiv- status var början på stigmatisering hos 

både män och kvinnor.   

 

Kvinnor med hiv kan bli kallade för prostituerade för att de tros 

att de haft många olika sexpartners vilket inte är accepterat för en 

kvinna i Ghana. Kvinnor blir även anklagade för att ha levt ett 

dåligt liv och de upplever ofta stigmatisering i form av skuld och 

skam. Kvinnor har fått uppleva att deras män övergett dem efter 

att berättat om diagnosen, trots att de har små barn tillsammans. 

Kvinnor upplevde även att all respekt för dem förlorades efter att 

de fick diagnosen. 

 

Egenföretagare blev diskriminerade och avvisade och därmed 

förlorade sina kunder som ledde till att de drabbades av 

ekonomiska svårigheter.   

 

Personer med hiv kan uppleva att deras vänner inte pratar eller 

besöker de lika ofta.  

 

Vid avslöjande av sin diagnos upplever män stöd, medkännande 

och förlåtande av sina fruar.  
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Bilaga 2 - Artikelmatriser 

Artikel 2 (av 9) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Block, R. (2009). Is 

it just me? 

Experiences of 

HIV-related 

stigma. Journal Of 

HIV/AIDS & Social 

Services, 8(1), 1-

19. 

 

 

USA 

Att undersöka 

hiv-relaterad 

stigmatisering 

hos vuxna 

som lever 

med hiv. 

Metod/design: Kvalitativ 

metod och grounded 

theory design. 

Urval: Snöbollsurval 

tillämpades hos en särskild 

byrå för hiv/aids-positiva. 

Spridda åldrar, kön, 

etnicitet och sexuell 

läggning var önskvärt.  

Population: 

N=26 

Män=21 

Kvinnor=5 

Ålder=27-63 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Analysmetod: 

Data analyserades med en 

programvara med hjälp av 

grounded theory metod. 

Styrkor: Tydligt 

beskriven metod-del. 

Citat redovisades.  

Svagheter: 
Författarna ville ha 

en jämn fördelning 

av män och kvinnor 

men fick ett större 

antal män istället. 

Det är otydligt vilka 

inklusionskriterier 

som fanns vid 

rekrytering av 

deltagare.  

 

Många känner oro inför att berätta om sin diagnos. Både positiva och 

negativa reaktioner från familjemedlemmar upplevs.  

Negativt reaktioner kunde exempelvis vara chock, vrede eller skam. 

Positiva reaktioner var att familjen var lättade över att få veta, de erbjöd 

hjälp och kände motivation att få lära sig mer om hiv.  

 

De som lever med hiv möts ständigt av olämpliga frågor och kommentarer 

från andra, exempelvis att de borde hålla diagnosen hemlig, att de inte 

borde ha sex, att de borde förvänta sig att bli sjuka då de är homosexuella 

och att en inte kan vara kristen om en är homosexuell. 

  

Många upplever att livet blir att handla om diagnosen. Folk omkring vägrar 

fysisk kontakt till och med en del vårdpersonal, då de vägrat behandla. En 

del får inte längre träffa släkten. En deltagare hade blivit av med sitt barn 

på grund av diagnosen, hon ansågs inte vara en lämplig förälder längre.  

 

Stigmatiseringen får många att känna sig som missfoster, fruktade och 

förorenade. Oavsett dålig behandling och dåligt bemötande så känner 

många att det är deras eget fel att de har hiv.  

 

Vissa i studien kunde ändå se sig som en förebild, samtidigt som andra 

känner sig inte ens vara värda att lära känna.  

 

Många upplever även att media skämtar och gör narr av hiv. De fokuserar 

på det dåliga och ger en felaktig bild av sjukdomen. 
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Bilaga 2 – Artikelmatriser 

Artikel 3 (av 9) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

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. 

doi:10.1089/apc.200

7.0010 

 

 

USA 

Att undersöka 

erfarenheter av 

hiv-relaterad 

stigmatisering hos 

hiv-positiva.  

 

Den kvantitativa 

delen mäter 

stigmatisering och 

depression. Den 

kvalitativa delen 

undersöker 

upplevelsen av 

stigmatisering hos 

hiv-positiva. 

Metod/design: 

Mixad metod, 

kvalitativ/kvantitativ.  

Urval: 

Deltagare rekryterades från en 

lokal aids-organisation, länets 

folkhälsa, infektionskliniker 

och vårdcentraler. 

Inklusionskriterier: 

Vuxna äldre än 50 år gamla 

med en hiv-/aids-diagnos. 

Population: 

N=25 

Män=17 

Kvinnor=8 

Ålder=50-72 

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerade intervjuer 

som bandades, transkriberades 

och kodades. En skala för att 

mäta nivå av stigmatisering 

användes under intervjuerna.  

Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor: Tydlig 

beskrivning av urval 

och metod. Tabeller 

och citat redovisades. 

Utförligt kvalitativt 

resultat. 

Svagheter: Svårt att 

rekrytera deltagare. 

Litet geografiskt 

område. Personal var 

med och rekryterade, 

vilket kan påverka 

deltagandet.  

Det kvantitativa 

resultatet kan inte 

generaliseras på grund 

av liten population. 

Deltagarna fick 

pengar i kompensation 

för att de deltog, vilket 

kan påverka viljan att 

delta.  

 

Deltagarna upplever avvisande av familj och andra nära 

relationer på grund av sin hiv-diagnos. Personer runt omkring 

uppfattas som rädda för att bli smittade, vilket leder till att 

deltagarna känner sig radioaktiva.  

 

En del upplever ensamhet och social isolering samt en negativ 

och låg självbild. Känslor som skam och skuld samt brist på 

självuppskattning förekommer.  

 

Deltagarna känner en oro över att berätta för andra om sin hiv-

positivitet. Ibland blir en del tvingade att berätta i några 

situationer. Det förekommer även särskilda lagar för de hiv-

smittade. Om deltagarna berättade om sin diagnos ledde det 

antingen till stöd, eller i värsta fall stigmatisering.   

 

Deltagarna upplever att tystnad om sin sjukdom är ett sätt att 

skydda sig mot stigmatisering.  
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Bilaga 2 – Artikelmatriser 

Artikel 4 (av 9) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

James, M., 

Mignone, J., Roger, 

K., & Halli, S. 

(2013). Exploring 

HIV-Related 

Stigma in Kerala, 

India. Journal Of 

HIV/AIDS & Social 

Services, 12(1), 81-

98. 

doi:10.1080/15381

501.2013.765713 

 

 

Indien 

Att undersöka om 

hiv-positiva 

upplever 

stigmatisering 

relaterat till 

hiv/aids och hur 

det påverkar deras 

liv och familjer. 

Metod/design: 

Kvalitativ metod. Explorativ 

design.  

Urval: 

Bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval. Rekrytering 

skedde med hjälp av hiv-

positivas nätverk. 

Inklusionskriterier: 

Hiv-positiv, gå med på att bli 

intervjuad samt ha någon 

erfarenhet av stigmatisering. 

Population: 

N=49 

Män=22 

Kvinnor=27 

Ålder=18-60 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer, 

informella samtal, enkäter, 

fältobservationer och 

fältanteckningar. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och 

översattes till engelska. 

Analysmetod: 
Innehållsanalys. 

Styrkor: Strategier 

för att skydda 

deltagarnas rättigheter 

och säkerhet. Tydlig 

beskriven metod-del.  

Svagheter: 
Majoriteten av 

populationen var 

låginkomsttagare med 

låg eller ingen 

utbildning, 

upplevelsen av stigma 

kan skilja sig mellan 

olika klasser. (pga 

rekrytering via hiv-

positivas nätverk). 

Fokuserade på 

deltagarnas negativa 

upplevelser och 

struntade därmed i det 

som var positivt.  

 

Stigma tros vara relaterat till en människas utseende. Det 

förekommer en teori att de med hiv är tunna, ohälsosamma och 

oattraktiva till utseendet. Andra hypoteser är att kurviga personer 

inte kan drabbas av hiv.  

 

All denna hets över att människor som är kurviga är friska leder till 

drastiska åtgärder för de med hiv. De söker efter snabba botemedel 

och kan tänka sig vad som helst som får en att se frisk ut, 

exempelvis genom att gå upp i vikt. En del tar därför en medicin 

som får organen att svälla så det ser ut som de gått upp i vikt.   

 

Hiv ses som en synd och omoraliska beteenden ger hiv. 
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Bilaga 2 – Artikelmatriser 

Artikel 5 (av 9) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Kako, P. M., & 

Dubrosky, R. (2013). 

'You comfort yourself 

and believe in 

yourself': Exploring 

lived experiences of 

stigma in HIV-positive 

Kenyan women. Issues 

In Mental Health 

Nursing, 34(3), 150-

157. 

doi:10.3109/01612840

.2012.740765 

 

 

Kenya 

Att undersöka 

upplevelser av 

hiv-relaterad 

stigmatisering 

hos kvinnor med 

hiv i Kenya. 

Metod/design: Kvalitativ 

långitudinell metod. 

Urval: 

Ändamålsenligt urval. 

Deltagare blev informerade 

av vårdpersonal på ett 

sjukhus och kunde då anmäla 

sitt intresse.  

Inklusionskriterier: 

Kvinnor med hiv, över 18 år, 

kan tala engelska, swahili 

eller kikamba.  

Population: 

N=54 

Män=0 

Kvinnor=54 

Ålder=18+ 

Datainsamlingsmetod: 

Berättande 

semistrukturerande intervjuer. 

Intervjuerna har bandats, 

transkriberats, översatts och 

kodats.  

Analysmetod: 
Innehållsanalys. 

Styrkor: Författaren 

kunde alla tre 

språken. 

Forskningsassistent 

som kunde alla tre 

språken användes för 

transkribering. Citat 

redovisas.  

Svagheter: Tre 

intervjuer skulle 

göras med varje 

deltagare, endast 29 

av 54 kunde 

genomföra alla tre 

intervjuerna. 

Diskriminerad av sina egna familjer var vanligt hos deltagarna. 

Några fick inte bo kvar med familjen, för det skulle ge familjen ett 

dåligt rykte och skapa problem. En syster ville inte dela någonting 

med den hiv-sjuke, varken sovrum, kylskåp för förvaring av 

mediciner eller badrum. Vissa övergavs av sina män och andra fick 

inte träffa sina vänner längre. 

  

De som hade egna företag kunde inte sälja några varor längre, folk 

ville inte handla av dem. Det blir då svårt för dem att försörja sig.  

 

 

De som berättar om sin sjukdom väljer noga vilka som får veta om 

diagnosen. Att hemlighålla diagnosen underlättar mycket. Känslan 

av att tro att de ska bli stigmatiserade när de berättar gör att de 

isolerar sig själva, de väljer frivilligt att gå undan. Genom att berätta 

om sjukdomen finns det stödgrupper att gå med i. 
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Bilaga 2 – Artikelmatriser 

Artikel 6 (av 9) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Nepal, V. P., & 

Ross, M. W. 

(2010). Issues 

related to HIV 

stigma in 

Nepal. Internatio

nal Journal Of 

Sexual 

Health, 22(1), 

20-31. 

doi:10.1080/193

1761090339314

2 

 

 

Nepal 

Att förstå och 

beskriva 

erfarenheter av 

hiv-relaterad 

stigmatisering 

hos personer 

som lever med 

hiv/aids. 

Metod/design: Kvalitativ metod. 

Urval:  

Män och kvinnor med hiv/aids eller personer 

som har någon annan relation till sjukdomen 

från fyra olika distrikt i Nepal rekryterades 

till studien. Brev skickades till lokala 

hiv/aids-organisationer för rekrytering. 

Bortfall: Åtta deltagare. 

Inklusionskriterier: 

Vara diagnostiserad med hiv/aids eller vara 

berörd av sjukdomen, bo i något av de fyra 

områdena i Nepal samt att kunna vara med 

vid de olika diskussionstillfällena.  

Population: 

N=71 (46 hiv-positiva) 

Män=50 

Kvinnor=21 

Ålder=19-53 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupp-diskussioner om 4-6 

deltagare/grupp. En antecknare var med i 

varje grupp vid alla diskussioner. Deltagarna 

fick även fylla i enkäter.  

Analysmetod: Sekundär analys av tidigare 

samlad data. Analysen har följt 

fenomenologisk metod. 

Styrkor: 
Tydligt resultat. 

Citat 

redovisades. 

Svagheter:  
Ojämn 

fördelning av 

kvinnor och 

män.  

Många med hiv förnekar sin sjukdom på grund av rädslan för 

stigmatisering och får därmed inte den hjälp de behöver. Rädsla 

för avvisande från familjen är också vanligt.  

 

Många upplever att hiv förknippas med döden hos allmänheten. 

Vissa tror att mediciner för hiv-patienter är ett slöseri med 

resurser, för de kommer ändå att dö snart. De som är sjuka med 

hiv ska dömas till döden, för att de har syndat. Hiv tros vara en 

bestraffning, att dö en tidig död då en person gjort någonting fel.  

 

Några deltagare i studien har erfarenheter av att vårdgivare inte 

alltid ville hjälpa till. En fick inte ett rum på sjukhuset på grund 

av smittan.  

 

Socialt utanförskap är vanligt, de får inte hjälpa till i köket 

hemma, får inte dela sovrum eller badrum och får inte heller vara 

med på olika aktiviteter då familjen är rädd att bli smittade.  
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Bilaga 2 – Artikelmatriser 

Artikel 7 (av 9) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Rohleder, P., & Gibson, 

K. (2006). 'We are not 

fresh': HIV-positive 

women talk of their 

experience of living 

with their 'spoiled 

identity'. South African 

Journal Of 

Psychology, 36(1), 25-

44. 

doi:10.1177/008124630

603600103 

 

 

Sydafrika 

Att undersöka hur hiv-

positiva kvinnor upplever 

och hanterar hiv/aids-

relaterad stigmatisering 

under förhållanden där de 

har lite stöd från 

samhället. 

Metod/design: 

Kvalitativ metod med 

psykoanalytisk och social-

konstruktionistisk teori.  

Urval: 

Snöbollsurval tillämpades. En 

organisation användes för att 

identifiera och rekrytera deltagare.  

Inklusionskriterier: 

Kvinnor med hiv som är under 

pågående behandling och som bor i 

den stad som har högsta 

prevalensen av fattigdom och hiv i 

västra Kapstaden.  

Population: 

N=10 

Män=0 

Kvinnor=10 

Ålder=16-47 

Datainsamlingsmetod: 

Djupgående, berättande och till stor 

del ostrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna transkriberades 

ordagrant.  

Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor: Citat 

redovisas. 

Innehållsrikt 

resultat.  

 

Svagheter: 
Otydliga rubriker, 

svårt att veta vart 

resultatet började.  

Reaktioner från andra 

Folk i kyrkan ville inte längre hålla ens hand, de ville 

inte ha sina barn i närheten av dem och gamla vänner 

ville inte längre träffas.  

 

Stigmatiseringens påverkan 

Stigmatisering från andra påverkar individens 

självkänsla, de känner skuld och skam, att de är en 

fara för samhället då de är smittsamma. Många ger 

upp sex. Några upplever sjukdomen som en 

bestraffning, att det är någonting som de förtjänar.  

 

Förlorad identitet 

Många känner att de förlorar sin identitet, den de en 

gång var, förlorar sina framtidsdrömmar. Exempelvis 

vill de inte bilda familj längre på grund av hiv-

diagnosen, trots drömmar om det funnits. 
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Bilaga 2 – Artikelmatriser 

Artikel 8 (av 9) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Wallach, I., & 

Brotman, S. 

(2013). Ageing 

with HIV/AIDS: 

a scoping study 

among people 

aged 50 and over 

living in 

Quebec. Ageing 

& Society, 33(7), 

1212-1242. 

doi:10.1017/S01

44686X1200052

9 

 

Kanada 

Att undersöka 

hur det är att 

åldras med hiv 

samt 

upplevelsen av 

att leva med 

hiv. För 

personer äldre 

än 50 år.  

Metod/design:  
Kvalitativ metod och 

fenomenologiska 

design. 

Urval:  
Rekryterades genom tre 

olika organisationer 

som riktar sig åt 

personer med hiv.  

Inklusionskriterier:  
Över 50 år och 

diagnostiserade med 

hiv. 

Population:  

n=9 

Män=5 

Kvinnor=4 

Ålder=50-68 

Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod:  
Dataanalys med 

fenomenologisk ansats. 

 

Styrkor:  
Innehållsrikt resultat. 

Citat redovisades. 

Svagheter:  
Svår-tolkat och långt 

syfte. Litet antal 

deltagare. Rekrytering 

genom lokala 

organisationer ledde 

till brist på mångfald 

bland deltagare, 

exempelvis geografisk 

och mångkulturell. 

Upplevelse av tidigt åldrande 
Biverkningar av medicin (lipodystrofi) gör att utseendet förändras. Utseendet 

förändras på grund av vanligt åldrande, och i kombination till hiv-diagnosen. 

Många blir fysiskt trötta, känner minskad energi och upplever sämre fysisk 

hälsa. Deltagarna upplever ett kroppsligt åldrande och jämför sig mellan sig 

själv och friska ofta. Vilket bidrar till känslor av förlust, negativ självbild och 

hopplöshet.  

Effekter på familjerelationer  
Svårt för hiv-positiva att berätta om sin diagnos för familjen. De är rädda för att 

bli bortstötta. Negativa reaktioner som exempelvis bortstötning av 

familjemedlemmar skedde. Somliga blev avvisade först, men fick sedan stöd 

efter att familjen fått bättre information om hiv. 

Minskat socialt nätverk 
Hiv leder till ensamhet och brist på vänskap för vissa. Det blir även svårare att 

hålla kontakten och med en hiv-diagnos upplevs det svårt att hitta nya vänner.  

Svårt att återgå till arbete 
Viljan att återgå till sitt arbete finns. Däremot är deltagarna rädda för 

diskriminering på grund av sin hiv-diagnos och symtomen som uppkommer. 

Dessutom finns inte energi för att gå till jobbet varje dag och därför blir det 

svårt att hålla ett arbetsschema. Det finns en stor kostnad för arbetsgivare med 

försäkring för personer som lever med hiv. 
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USA 

 

Att undersöka 

upplevelsen av 

att leva med hiv 

samt 

upplevelsen av 

stigmatisering i 

vardagen och i 

vården, hos hiv-

positiva som bor 

i ett område med 

låg förekomst av 

hiv. 

Metod/design: 

Kvalitativ metod 

Urval: 

Strategiskt urval. Vuxna med hiv som 

var bosatta i ett område i Oregon, 

USA, rekryterades genom flygblad. 

De som var intresserade av att delta 

hörde av sig.  

Inklusionskriterier: 

Vuxna över 18 år med hiv-diagnos, 

bosatta inom ett visst område i 

Oregon, USA.  

Population: 

N=16 

Män=9 

Kvinnor=7 

Ålder=18+ 

Datainsamlingsmetod: 

Djupgående intervjuer. 

Analysmetod: 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Data analyserades 

med hjälp av innehållsanalys. 

Styrkor: Bandade 

intervjuer. Tabeller och citat 

redovisades. Tydligt 

beskriven datainsamling och 

analys.  

Svagheter: Bortfall 

beskrivs inte. Mindre 

population än vad som var 

önskvärt av författarna. 

Svårigheter att rekrytera 

deltagare.  

14 av 16 deltagare har personliga erfarenheter av 

stigmatisering. De upplever att de har blivit avvisade 

av vänner och familj på grund av sin hiv-diagnos. 

Regler för personen med hiv har satts upp på grund 

av diagnosen vilket leder till att han/hon blir 

annorlunda behandlad. Deltagarna upplever att de 

blir dåligt stämplade på grund av sjukdomen. 

Fördomar som existerar är exempelvis att de måste 

ha levt ett dåligt liv för att bli sjuka (droger, sexuell 

läggning, många sexpartners). 11 av 16 deltagare 

upplever att de någon gång blivit orättvist behandlade 

i vården, exempelvis att vårdgivaren inte vill röra 

dem och tar på sig onödig med extraskydd. Ett annat 

exempel är tandläkare som vägrar undersöka hiv-

positiva och läkare som vägrar behandla patienten på 

grund av att denne hade hiv. Det upplevs svårt att 

avslöja sin hiv-diagnos för både familjen och vården. 

I vården för att de riskerar att inte bli behandlade och 

för familjen då de riskerar att bli bortstötta.  

 


