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Sammanfattning 
 

Bakgrund: HIV är ett virus som kan drabba alla grupper av människor. Viruset 
infekterar och förstör immunförsvarets celler. Personer med HIV kan uppleva 
stigmatisering i olika former. 
Syfte: Att beskriva hur personer med HIV upplever stigmatisering från vårdpersonal.  
Metod: Det gjordes en litteraturöversikt av elva artiklar gjorda med kvalitativ metod.  
Resultat: I resultatet framkom det fyra kategorier; att bemötas ovärdigt, att bemötas 
med respektlöshet och kränkt integritet, att bemötas med lägre vårdkvalitét och att 
bemötas med överdrivna säkerhetsåtgärder.  
Slutsats: En okunskap hos vårdpersonalen bidrar till ett vårdlidande för personer 
med HIV. En högre kompetens samt att behandla personer med HIV med värdighet 
och respekt hade inneburit ett mindre vårdlidande och bättre omvårdnad för personer 
med HIV. 
 
Nyckelord: HIV, kvalitativ metod, patientperspektiv, professionell omvårdnad, 
stigmatisering, upplevelse, vårdpersonal. 
 



 

 

  
 

Summary 
 

Background: Hiv is a virus that can affect anyone. The virus infect and eliminate the 
cells of the immune system. People living with HIV can experience stigmatization in 
multiple forms. 
Aim: The aim was to describe how people living with HIV experience stigma from 
healthcare professionals. 
Method: Literature review of qualitative articles. 
Result: The articles generated 4 categories; unworthy treatment, not getting their 
integrity respected, not deserving care and exaggerated safety precautions. 
Conclusion: Ignorance from healthcare professionals contributed to people living 
with HIV suffering from care. A higher level of competence as well as treating people 
with dignity and respect meant decreased suffering and improved care for people living 
with HIV. 
 
Keywords: Experience, healthcare professionals, HIV, patient perspective, people 
living with HIV, professional nursing, qualitative method, stigma. 
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Inledning 
År 2016 var det 36.7 miljoner människor globalt som levde med hiv (WHO, 2017). I 
Sverige rapporterades det 7000 personer med HIV år 2017 (Noaks ark, 2018). 
Stigmatisering av personer HIV påverkar livskvaliteten och kan sätta gränser för hur 
drabbade kan leva sina liv (Yang et. al 2006). Vårdpersonal kan ha en omodern syn på 
diagnosen HIV. Personer med HIV kan ofta tänka sig att avslöja sin sjukdomsbild, 70% 
uppgav att de kan berätta om sin diagnos. Det som hindrar dem från att berätta är 
missuppfattningar om hur HIV smittar och stigmatiseringen av sjukdomen (Yang et. 
al 2006). Stigmatiseringen kopplat till personer med HIV sätter hinder för att personen 
ska kunna få den optimala vården (Stringer et. al., 2017).  
 

Bakgrund 

HIV 
 
HIV eller human immunodeficiency virus infekterar och förstör immunförsvarets 
celler vilket leder till att kroppen inte kan försvara sig mot infektioner och 
sjukdomar  (WHO, 2017). När HIV benämns i denna litteraturöversikt inkluderar det 
förloppet från att en person insjuknar i sjukdomen tills personen dör, vilket kan 
innefatta acquired immunodeficiency syndrome, AIDS. HIV kan drabba alla grupper 
av människor, men de tre största grupperna av utsatta personer globalt är 
prostituerade, män som har sex med män och intravenösa droganvändare (Whiteside, 
2016). I Sverige är de utsatta grupperna främst heterosexuella, män som har sex med 
män och missbrukare (Kan, 2018). HIV smittas via infekterade personers blod, 
sädesvätska, slidsekret, cerebrospinalvätska, nervvävnad och eventuellt saliv (Kan, 
2018). Största smittorisken är sexuell kontaktsmitta och blodsmitta. Smittan kan också 
överföras från moder till foster, även amningen kan vara en bidragande risk. Under 
latensperioden kan HIV smittas, dock i lägre utsträckning (Kan, 2018). Personer med 
HIV kan ofta vara symptomfria de första åren efter infektionen, men allt eftersom 
immunförsvaret försvagas blir symptomen alltmer påtagliga (WHO, 
2017).  Infektioner som attackerar immunförsvaret när det är försvagat kallas för 
opportunistiska infektioner, då viruset utnyttjar immunförsvarets försvagade tillstånd 
(WHO, 2017). Symptom av HIV kan inkludera depression, trötthet, smärta, en 
försämrad kroppskontroll och minnesförlust (Bedell, 2000). De kan då uppleva en låg 
självkänsla eller ilska (Katz et. al., 2013).  
 

Utan behandling riskerar HIV att utvecklas till sjukdomen AIDS, Aquired 
immunodeficiency syndrome (Whiteside, 2016). Tiden innan den utvecklas är 
individuell för varje person, men generellt sett tar det 10–15 år (WHO, 2017). Det finns 
inget botemedel men detta kan motverkas med hjälp av antiretrovirala läkemedel 
(Kan, 2018). Antiretrovirala läkemedel lindrar symptomen, utökar de symtomfria 
perioderna och överlevnadstiden, samt behandlar eventuella följdsjukdomar och 
sekundära infektioner (Kan, 2018). Utan medicinering är medianöverlevnaden hos 
personer med AIDS 1-1 ½ år, men med hög följsamhet av behandling och regelbundna 
kontroller minskar risken för att smitta en partner (Kan, 2018). 
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Att leva med HIV 
Att leva med HIV påverkar det dagliga livet (Vilhelmsson, Tengland, 2016). 
Spridningen av HIV och AIDS har orsakat stora ekonomiska svårigheter, vilket bidrar 
till den fortskridande fattigdomen (Vilhelmsson, Tengland, 2016). Globalisering och 
ekonomisk migration inom dessa länder påverkar HIV och AIDS-epidemin framförallt 
hos kvinnor. Med löften om arbete och pengar i utvecklingsländer ökar också risken 
för sexuellt utnyttjande och trafficking (Vilhelmsson, Tengland, 2016). Många kvinnor 
som söker sig till prostitution för att få en inkomst får ofta lida av HIV och 
stigmatisering som efterföljd (Lancaster, Cernigliaro, Zulliger & Fleming, 2016). 

 

Stigmatisering 
Stigmatisering är en samhällsvetenskaplig term som betyder social stämpling 
(Nationalencyklopedin, n.d). Stigmatisering innebär att människor har negativa 
uppfattningar eller stereotyper om medlemmar av en viss social kategori 
(Nationalencyklopedin, n.d). Attribut av stereotyperna kan vara synliga eller osynliga, 
kontrollerbara eller inte kontrollerbara. De kan vara bundet till utseende, beteende 
eller medlemskap i en grupp. Ett “vi mot dem” kan utvecklas i förakt mot grupp eller 
individer som avviker från samhällsnormer (Nationalencyklopedin, n.d). 
Stigmatisering, enligt Goffman (2011), innebär en egenskap hos individ eller grupp 
som av andra anses vara avvikande. En stigmatiserad individ kan känna osäkerhet 
inför hur samhället kommer identifiera och ta emot hen. Konsekvensen av 
stigmatiseringen kan leda till särbehandling och fördomsfulla kategoriseringar i 
sociala sammanhang där hen inte vet hur denne ska förhålla sig. Det kan finnas en 
skillnad mellan en persons virtuella och faktiska identitet. Virtuell identitet är så 
samhället ser på en person, faktisk identitet är så den personen egentligen är. Faktisk 
identitet kan leda till att personen blir utstött och isolerad. När en människa tvingas 
till isolering blir personen ofta deprimerad, ängslig, misstänksam och förvirrad. I 
situationer där vi vet att en person är stigmatiserad tilltar vi ofta felaktiga 
kategoriseringar, vilket bidrar till att både vi och personen blir obekväma (Goffman, 
2011).  
 
Vårdpersonal är bland de som har mest kontakt med personer med HIV och det är 
därför viktigt att personer med HIV erbjuds positiva copingstrategier, för att kunna 
möta både de psykologiska utmaningar och det stigmat de upplever (Sowell & Phillips, 
2010). Människor som stigmatiserar en individ eller grupp ser inte dessa som 
likvärdiga medmänniskor (Goffman, 2011). Denna attityd yttrar sig genom variationer 
av diskriminerande åtgärder. Genom åtgärderna reduceras personens livsmöjligheter, 
ofta oavsiktligt (Goffman, 2011). Ett exempel är hur personer som stigmatiserar en viss 
grupp eller minoritet av människor väljer aktivt att undvika dem, vilket kan innebära 
att vistas runt dem, att inte anställa eller arbeta med dem (Vorasane, 2017). Även i 
vården upplever personer med HIV stigmatisering av sin sjukdom. En studie visar att 
45,7% av läkarna och sjuksköterskorna på ett sjukhus visade höga nivåer av 
stigmatisering mot personer som lever med HIV. Stigmatisering som denna förhindrar 
förmågan att utbilda, förebygga och behandla HIV, på så sätt motverkar hanteringen 
av HIV (Vorasane, 2017). Personer med HIV är en grupp som kan bli utsatta för 
stigmatisering och kan bli diskriminerade i sin diagnos (Nationalencyklopedin n.d). I 
enlighet med diskrimineringslagen ska alla behandlas lika, oavsett kön, identitet, 
etnisk bakgrund, religion, trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning. Diskrimineringslagen innefattar även trakasserier, som kännetecknas av att 
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kränka en persons värdighet (Riksdagen, 2008;567).  Trots detta upplever fortfarande 
personer som lever med HIV stigmatisering (Sowell & Phillips, 2010). Sjuksköterskans 
kunskap är kategoriserad av mångsidighet och flera synsätt (Sakamoto, 2018). I en 
värld som är så koncentrerad på binära lösningar är detta viktigt för sjuksköterskan, 
att kunna se situationer och människor ur flera synvinklar (Sakamoto, 2018).  

 
Omvårdnad 
Antalet personer med HIV/AIDS ökar i världen, därför är vårdpersonalens 
medvetenhet och attityd mot HIV viktigt då det påverkar kvaliteten på omvårdnaden 
(Katz et.al, 2013). Stigmatisering från vårdpersonal mot personer med HIV skapar en 
barriär vilket är ett hinder för optimal omvårdnad och istället skapar vårdlidande 
(Stringer et.al, 2017).  HIV har gått från att vara en dödsdom till en kronisk sjukdom, 
där en effektiv behandling kräver aktivt deltagande (Stringer et. al., 2017). En person 
som går på antivirala läkemedel är mindre benägen att visa följsamhet i sin behandling 
om personen upplever stigmatisering från vårdpersonal (Katz et. al., 2013). Oförmåga 
att hantera sin HIV diagnos var en orsak till att personerna med HIV inte tog sina 
antivirala mediciner (Katz et. al., 2013). Vårdpersonal som visar medlidande och 
skapar en stöttande miljö för personer med HIV kan bidra till minska stigmatiseringen 
av att ta antivirala mediciner. För att skapa en stöttande miljö krävs att de arbetar 
personcentrerat, framkallar tillit, samt att de jobbar med empowerment (Katz et. al., 
2013). 
 

För att personer med HIV ska känna hanterbarhet och se sina egna resurser krävs 
lyhördhet från vårdpersonal (Arman, Dahlberg & Ekebergh, 2015).  Att skapa en 
relation mellan profession och patient är kritiskt för ömsesidig respekt, förståelse och 
bildandet av ett partnerskap. I partnerskapet får patienten en chans till utbildning 
inom sin diagnos för att själv kunna ta beslut och vara delaktiga i sin vård, något som 
är centralt inom hälso- och sjukvården (Arman et.al 2015).  Personer med HIV drabbas 
inte bara av den biologiska aspekten av sjukdomen, utan blir även påverkad av andra 
människors syn på dem (Stringer et.al, 2017). 
 
Vårdpersonal kan vara medvetna om att HIV inte smittar via indirekt kontakt, ändå 
kan vårdpersonalen vara tveksamma inför att HIV personer använder samma glas och 
bestick som andra, att sitta nära någon som bär smittan, eller inför att behandla någon 
som är smittad (Hassan, 2011). Detta är problematiskt då det inte överensstämmer 
med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) där en god omvårdnad och hälsa skall uppnås 
på lika villkor, vilket kan sluta i ett bristande vårdmöte och patienten inte får den vård 
hen förtjänar. I enlighet med detta och  professionellt arbete kan stigmatisering 
motverkas, vilket ingår i allmänsjuksköterskans ansvar (Hiv/aids-utredningen, 2004).  
 
I sjuksköterskans profession ingår att utföra och hantera HIV behandling (Reyes-
Estrada, Varas-D’, Parker, Padilla, Rodr´ıguez-Madera, 2018). Uppgifter som bör 
utföras är sjukdomsprevention, information, rådgivning, stöd och tilldela information 
angående annan typ av vård. Forskning visar att HIV relaterad stigmatisering kan 
hindra kvalitén på omvårdnaden: till exempel negativ attityd, bristande kunskap om 
smittvägar, rädsla för smitta och socialt stigma (Reyes-Estrada et. al., 2018). 
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Syfte 
Syftet var att beskriva hur personer med HIV upplever stigmatisering från 
vårdpersonal. 

Material och metod 

Design 
Det har gjorts en litteraturöversikt med kvalitativa artiklar för att få en fördjupad 
förståelse om hur människor som lever med HIV upplever stigmatisering från 
vårdpersonal. Med vårdpersonal menas i litteraturöversikten alla som jobbar i vården 
med patientkontakt. Litteraturöversikten utgår ifrån en induktiv ansats (Polit & Beck, 
2012). 

Urval och datainsamling 
Sökningarna gjordes i databaserna MEDLINE, PsycINFO och CINAHL (Se bilaga 1).  
Inklusionskriterierna var artiklar som beskrev vuxna personer över 18 år med HIV och 
deras upplevelse av stigmatisering från vårdpersonal, samt kvalitativ ansats. 
Begränsningarna var att samtliga artiklar skulle vara från 2009 till 2019, att de var 
skrivna på engelska eller svenska, samt att de skulle vara peer reviewed. Dubbletter 
sållades bort. Exklusionskriterierna var artiklar som inkluderade personer under 18 år, 
kvantitativa artiklar, artiklar med avsaknad av abstract, review artiklar, artiklar som 
inte beskrev personer som lever med HIV  och de som inte beskrev en stigmatisering 
från vårdpersonalen. Personer med andra sjukdomar än HIV/AIDS har exkluderats. 
 
Då syftet var att beskriva stigmatiseringen av personer med HIV har följande sökord 
använts vid första sökningen i MEDLINE: HIV or Acquired Immunodeficiency 
Syndrome and stigma* and patient or person or client and experience or perception 
or attitude or view. Sökningen gav 113 träffar, varav 16 stycken passade våra 
inklusionskriterier. Dessa 16 kvalitetsgranskades och då återstod sju artiklar. 
 
Andra sökningen gjordes i PsycINFO med följande sökord: HIV or Acquired 
Immunodeficiency Syndrome and stigma* and patient or person or client or 
experience or perception or attitude or view. Sökningen gav 50 träffar, varav fem 
stycken kvalitetsgranskades. Efter granskningen återstod tre artiklar. 
 
Den tredje sökningen gjordes i CINAHL. Då användes sökorden:  HIV or Acquired 
Immunodeficiency Syndrome and stigma* and patient or person or client or 
experience or perception or attitude or view. Sökningen gav 96 träffar, varav sex 
stycken kvalitetsgranskades. Efter granskningen återstod en artikel.  
 
Artiklarna har kvalitetsgranskas enligt ett kvalitetsgranskningsprotokoll framtaget vid 
avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping (bilaga 3). För att artiklarna 
skulle bli godkända och ha hög kvalitét sattes en gräns på 4/4 på första delen och ⅞ på 
andra delen. Totalt kvalitetsgranskades 27 artiklar i tre databaser. De artiklar som hade 
4/4 på första delen och 7/8 på andra bedömdes som medel kvalitét. Efter genomförd 
kvalitetsgranskning hade 4 artiklar medel kvalitét och 7 artiklar hade hög kvalitet. 
Artiklarna sammanställdes i en artikelmatris (Bilaga 2). Samtliga artiklar som hade 
mindre än 7/8 sållades bort. Resterande 15 artiklar sållades bort i 
kvalitetsgranskningen på grund av deras låga kvalitét.  
 



 

 

  
5 

Dataanalys 
Artiklarna analyserades enligt Fribergs (2017) femstegsmodell. I första steget lästes 
artiklarna igenom av författarna enskilt flera gånger med fokus på resultatet. I steg två 
identifierades 34 nyckelord från artiklarnas resultat. I tredje steget samlades 
nyckelorden ihop för att få överblick och en sammanställning. Innehållet kunde då 
begränsas så att endast 22 stycken nyckelfynd kvarstod. I steg fyra jämfördes likheter 
och skillnader i artiklarnas resultat och därefter kunde nya kategorier presenteras. Till 
sist presenterades en ny helhet där fyra kategorier skapades: att bemötas ovärdigt, att 
bemötas med respektlöshet och kränkt integritet, att bemötas med lägre vårdkvalitét 
och att bemötas med överdrivna säkerhetsåtgärder (Friberg, 2017). 
 

Etiska överväganden 
I en litteraturöversikt är det viktigt att ta etiska överväganden i beaktande (Forsberg & 
Wengström, 2008). Ett övervägande författarna bör göra är inkludera studier 
godkända av en etisk kommitté. Alla artiklar som är redovisade i litteraturstudien bör 
få sitt resultat presenterat, även de som inte styrker forskarnas hypotes (Forsberg & 
Wengström, 2008). Artiklarna har kvalitetsgranskas enligt ett 
kvalitetsgranskningsprotokoll framtaget vid avdelningen för omvårdnad, 
Hälsohögskolan i Jönköping. 
Vår förförståelse var att det fanns stigmatisering om personer med HIV, både i 
samhället och inom vården. Detta kan ha påverkat resultatet då det omedvetet kan ha 
letats efter ett resultat som styrker förförståelsen.  
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Resultat 
Resultatet baseras på elva antal artiklar med kvalitativ design. Efter genomförd 
dataanalys framkom fyra kategorier som visar hur personer med HIV upplever 
stigmatisering från vårdpersonal: att bemötas ovärdigt, att bemötas med respektlöshet 
och kränkt integritet, att bemötas med lägre vårdkvalitét och att bemötas med 
överdrivna säkerhetsåtgärder.  
 
Tabell 1 Resultatöversikt 
 
 ATT 

BEMÖTAS 

OVÄRDIGT  

ATT BEMÖTAS MED 

RESPEKTLÖSHET 

OCH KRÄNKT 

INTEGRITET 

ATT BEMÖTAS 

MED LÄGRE 

VÅRDKVALITÉT 

ATT BEMÖTAS 

MED 

ÖVERDRIVNA 

SÄKERHETSÅT-
GÄRDER 

ARREY, BILSEN, 

LACOR & 

DESCHEPPER 

(2016) 

X X X X 

DAKO-GYEKE, 

ASAMPONG & 

DAKO-GYEKE 

(2015) 

 X X  

DAPAAH &  SENAH 

(2016) 
   X 

LAYER, KENNEDY, 

BECKHAM, 

MBWANBO, 

LIKINDIKOKI, 

DAVIS, KERRIGAN 

& BRAHMBHATT 

(2014) 

X    

RUTLEDGE, ABELL, 

PADMORE & 

MCCANN (2009) 

X X X X 

MORADI, MOHRAZ, 

GOUYA, DEJMAN, 

ALINAGHI, 

RHAMANI & 

MALEKAFZALI-
ARDAKAN (2015) 

 X   

WODAJO, 

PHUPAYAGALE-
TSHWENEAGAE & 

AKPOR (2017) 

X X X X 

BRINSDON, ABEL & 

DESROSIERS 

(2016) 

X X  X 

PHOENIX & 

CHARLESON 

(2017) 

X    

ZHOU (2009) X    
ZUKOSKI & 

THORBURN (2009) 
X  X X 
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Att bemötas ovärdigt 
Att bemötas ovärdigt i vårdsammanhang var återkommande vilket främst visade sig 
genom negativ attityd, bristande rådgivning och omvårdnad (Phoenix & Charlson, 
2017; Rutledge, Abell, Padmore & McCann, 2009; Brinsdon, Abel & Desrosiers, 2017). 
Genom en dömande och föraktfull attityd, verbalt eller icke verbalt, upplevde personer 
med HIV stigmatisering från vårdpersonal (Rutledge, Abell, Padmore & McCann, 
2009). Vårdpersonal ställde inkräktande, påträngande samt irrelevanta frågor om 
personens sexualitet och hade en olämplig och otrevlig ton mot homosexuella 
(Brinsdon, Abel & Desrosiers, 2017; Zukoski & Thorburn, 2009). Även ett överdrivet 
intresse för hur de blev smittade upplevdes som fördomsfulla handlingar (Zhou, 2009). 
Personer med HIV känner sig även orättvist dömda, behandlade med respektlöshet 
och diskriminerade i mötet med vårdpersonal (Zukoski & Thorburn, 2009;, Wodajo, 
Thupayagale-Tshwenegae & Akpor, 2017). Detta visade sig till exempel vid ett 
vårdmöte då en person med HIV blev utskälld för att inte ha berättat om sin diagnos, 
vilket gjorde att personen kände sig motarbetad, förlöjligad och fick sina känslor 
sårade (Arrey, Bilsen, Lacor & Reginald, 2016). Hindret för god omvårdnad var 
respektlös och kränkande behandling. Personer med HIV hade negativa erfarenheter 
då de blev utskällda, förolämpade och straffade av vårdpersonal (Layer et. al., 2014). 
Detta kunde ske genom att personer med HIV kom för sent eller missade en bokad 
läkartid. När personen med HIV kom tillbaka för en ny tid blev de oftast nekad vård 
helt eller tvingade att vänta till slutet av dagen som en bestraffning av deras beteende 
(Layer et. al., 2014). Personer med HIV upplevde vårdpersonalens negativa attityd 
genom verbal misshandel. De upplevde även att vårdpersonalen undvek att komma i 
kontakt med personerna med HIV samt undvek ögonkontakt (Zhou, 2009; Wodajo, 
Thupayagale-Tshweneagae & Akpor, 2017). Vårdpersonal uppvisade paternalism 
genom att exkludera personerna med HIV från sin egen vård på ett sätt som fråntog 
deras autonomi (Dataah & Senah, 2016).  
 

Att bemötas med respektlöshet och kränkt integritet 
Personer med HIV upplevde att vårdpersonal var respektlösa och kränkte deras 
integritet genom att bryta mot sekretessen (Rutledge, Abell, Padmore & McCann, 2009; 
Brinsdon, Abel, Desrosiers, 2017). Att få sin integritet kränkt visade sig genom att 
personer med HIV upplevde att vårdpersonalen bröt mot sekretessen på grund av 
stigmatiseringen (Brinsdon, Abel, Desrosiers, 2017). De uppgav att vårdpersonalen 
pratade om deras HIV-status öppet på sjukhusavdelningen. Vårdpersonalen antog 
felaktigt att närstående till personer med HIV visste om deras diagnos och samtalade 
öppet om detta med dem (Brinsdon, Abel & Desrosiers, 2017). Personer med HIV 
kände sig exponerade när de blev inlagda på sjukhuset då vårdpersonal utan deras 
samtycke avslöjade samt berättade om deras diagnos (Moradi, et. al., 2015; Dataah & 
Senah, 2016). Personer med HIV upplevde även att de inte fick sin identitet skyddad, 
då vårdpersonal pratade öppet om deras diagnos med annan vårdpersonal utan deras 
godkännande, så andra patienter hörde (Wodajo, Thupayagale-Tshweneagae & Akpor, 
2017; Arrey, Bilsen, Lacor & Reginald, 2016). Sjukdomstillstånd diskuterade ofta i 
väntrummet (Dataah & Senah, 2016). Då sekretessen bröts trots överenskommelse 
upplevde personerna med HIV en stigmatisering och diskriminering (Dataah & Senah, 
2016; Dako-Gyeke, Dako-Gyeke & Asampong, 2015).  Att få sin integritet kränkt 
visades även genom att vårdpersonal spred informationen om att en person hade AIDS 
för att skydda sina kollegor och närstående (Rutledge, Abell, Padmore & McCann, 
2009). Personer med HIV upplevde även att sekretessen bröts genom att lämna 
medicinen på nattduksbordet, vilket kan signalera om vem som har HIV (Rutledge, 
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Abdell, Padmore & McCann, 2009). På ett sjukhus satte vårdpersonalen upp en lapp 
på dörren där det stod att en person med HIV var inlagd där (Moradi et. al., 2015). 
Detta upplevde personer med HIV hindrade vårdpersonalen från att ge korrekt 
omvårdnad. Det innebar också att andra patienter samt besökare såg ner på personen 
med HIV (Moradi et. al., 2015). 
 

Att bemötas med lägre vårdkvalitét 
Personer med HIV upplevde att de bemöttes med lägre vårdkvalitét, då vårdpersonalen 
inte tyckte att de förtjänade vård på samma sätt som andra patienter (Wodajo 
Thupayagale-Tshweneagae & Akpor, 2017; Arrey, Bilsen, Lacor & Reginald, 2016). De 
upplevde att de fick en lägre vårdkvalitét än andra personer utan HIV (Wodajo, 
Thupayagale-Tshweneagae & Akpor, 2017). Personer med HIV uppgav att långa 
kötider alternativt att de blev intagna sist för att få vård var vanligt, vilket gjorde det 
svårt att leva ett vanligt liv då det är tidskrävande (Rutledge, Abdell, Padman & 
McCann, 2009; Wodajo, Thupayagale-Tshweneagae & Akpor, 2017). De långa 
kötiderna upplevde de grundade sig i att de var HIV-positiva (Arrey, Bilsen, Lacor & 
Reginald, 2016). Att bemötas med lägre vårdkvalitét visade sig även genom förlängda 
vårdtider, då personer med HIV fick vänta mellan 3 och 11 dagar på vård och 
behandling (Wodajo, Thupayagale-Tshweneagae & Akpor, 2017). Personer med HIV 
fick ej den vård och behandling som de hade förväntat sig. De berättade att 
vårdpersonalen inte följde upp som de skulle och frågade inte om patienten kände sig 
bättre (Wodajo,Thupayagale-Tshweneagae & Akpor, 2017).  Att bemötas med lägre 
vårdkvalitét visade sig även genom att lakanen inte byttes, det fanns ingen 
vårdplanering och de blev nekade undersökningar och behandlingar (Wodajo, 
Thupayagale-Tshweneagae & Akpor, 2017; Zukoski & Thorburn, 2009) Vårdpersonal 
kunde ha en fördomsfull attityd mot personer med HIV som grundade sig i neglekt och 
diskriminering, vilket visade sig genom vårdpersonal som inte tyckte att de förtjänade 
vård (Rutledge, Abdell, Padmore & McCann, 2009; Wodajo Thupayagale-
Tshweneagae & Akpor, 2017). Utfallet av detta blev försenad eller utebliven vård vilket 
utgjordes av stigmatisering och diskriminering (Arrey, Bilsen, Lacor & Regninald, 2016; 
Wodajo, Thupayagale-Tshweneagae & Akpor, 2017). Personer med HIV berättade om 
hur de blev nekade att bli inlagda på grund av deras diagnos (Wodajo, Thupayagale-
Tshweneagae & Akpor, 2017), att vårdpersonal inte kom efter de hade larmat (Zukosi 
& Thorburn, 2009) och hur vårdpersonal blev obekväma efter de hade avslöjat sin 
diagnos (Dako-Gyeke, Dako-Gyeke & Asampong, 2015). Personer med HIV upplevde 
att vårdpersonal undvek dem vid medicinutdelning då de lämnade medicinen på 
nattduksbordet utan att berätta dess farmakologiska effekt (Rutledge, Abdell, Padmore 
& McCann, 2009). 
 

Att bemötas med överdrivna säkerhetsåtgärder 
Personer med HIV upplevde att vårdpersonalen bemötte dem med överdrivna 
säkerhetsåtgärder. Attityden och beteendet avslöjar en rädsla för smitta och infektion 
(Arrey, Bilsen, Lacor & Reginald, 2016; Brinsdon, Abel & Desrosiers, 2017). Överdrivna 
säkerhetsåtgärder användes genom att avslöja personen med HIVs sjukdomstillstånd 
eller genom att signalera en avsky genom att hålla ett fysiskt avstånd eller avslöja en 
patients status (Dapaah, Senah, 2017; Arrey, Bilsen, Lacor & Reginald, 2016; Rutledge, 
Abell, Padmore & McCann, 2009 ). Personer med HIV upplevde att vårdpersonal som 
inte är specialistutbildade inom HIV använde överdrivna säkerhetsåtgärder, då de 
använde dubbla handskar när de delade ut mat, vatten och medicin (Arrey, Bilsen, 
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Lacor & Reginald, 2016; Zukoski & Thorburn, 2009; Rutledge, Abell, Padmore & 
McCann, 2009). Personer med HIV berättade hur vårdpersonal använde överdrivna 
säkerhetsåtgärder genom att de undvek att utföra omvårdnadsåtgärder och rutiner 
såsom att bädda deras sängar, inte tvättade dem, använde handskar när de tog 
blodtryck och undvek att ge dem mat och vatten (Rutledge, Abell, Padmore & McCann, 
2009; Wodajo, Thupayagale-Tshweneagae & Akpor, 2017). Under ett vårdbesök valde 
en person med HIV till en början inte avslöja sin sjukdomsstatus. När diagnosen 
uppenbarades lämnades vårdpersonalen rummet. Dessa erfarenheter av 
stigmatisering påverkar inte bara relationen mellan patient och vårdpersonal men 
också framtida vårdsökanden (Brinsdon, Abel & Desrosiers, 2017). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Litteraturöversikten har utgått ifrån kvalitativa artiklar. Detta ansågs lämpligt då det 
gjordes en litteraturöversikt för att få en större överblick, samtidigt som personers 
upplevelser skulle presenteras. Då syftet handlade om en upplevelse valdes kvalitativ 
metod, då kvalitativa artiklar fokuserar på människors erfarenheter av ett fenomen 
(Henricson & Billhult, 2017). En induktiv ansats har använts för att kunna diskutera 
resultatet mot en teori (Henricson & Billhult, 2017). Hade en deduktiv ansats valts 
hade en teori styrt resultatet och upplevelser som svarade på syftet skulle kunna missas 
(Henricson, 2017). 
 
Sökorden som användes valdes ut för att på bästa sätt svara på syftet. Lämpliga sökord 
kan ha förbisetts vilket kan ha påverkat utfallet av relevanta artiklar. För att generera 
en bredare sökning användes tre olika databaser; CINAHL, MEDLINE och PsycINFO. 
Databaserna valdes ut då de involverar ämnena omvårdnad och är relevanta till syftet, 
samt för att öka sensitiviteten och därmed trovärdigheten (Henricson, 2017). Samtliga 
artiklar är peer reviewed för att enbart få artiklar som är vetenskapligt granskade, detta 
för att säkerhetsställa kvaliteten på forskningen och resultatet (Henricson, 2017). 
Artiklarna är skrivna på engelska, något som kan ha påverkat utfallet då artiklar på 
andra språk kan ha fallit bort. Artiklarna är översatta till svenska, vilket kan ha 
påverkat resultatet då författarnas ej har engelska som modersmål och därför kan 
material ha misstolkats. 
 
Enbart artiklar där vuxna människor har medverkat har använts. Hade barn varit 
inkluderade hade det varit svårare att försvara etiskt. Även detta kan ha påverkat 
resultatet, då relevant forskning kan ha valts bort. Artiklarna var från perioden 2009-
2019, för att begränsa sökningen (Henricson, 2017). Forskning från olika delar av 
världen har använts: Belgien, Ghana, Tanzania, USA, Iran, Sydafrika, Nya Zeeland, 
Hong Kong och Kanada, vilket innebär att resultatet går att applicera på andra kulturer 
(Henricson, 2017). Sjukvårdssystemen i de olika länderna kan skilja sig åt, men 
upplevelsen av stigmatisering är inte kopplad till ett sjukvårdssystem och resultatet 
bedöms därför vara överförbart (Henricson, 2017). 
 
Två artiklar vars rubrik inte svarar på syftet har använts då innehållet i artiklarna 
ansågs relevanta för litteraturöversikten. Artikeln av Mensah Dapaah och Senah 
beskriver att ett av problemen när personer med HIV söker vård är att de blir 
stigmatiserade. Artikeln av Layer et. al beskriver stigmatisering som en barriär för 



 

 

  
10 

kontinuiteten av omvårdnad.  De mätinstrument som artiklarna utgått ifrån är 
kvalitativa intervjuer och observationer.  
 
I artiklarnas resultat presenteras ibland även samhällets och närståendes perspektiv, 
vilket inte svarar på syftet. Dessa artiklar har använts ändå, då det kan särskiljas på 
personer med HIV:s upplevelse och resterandes upplevelse. Det 
kvalitetsgranskningsprotokoll som användes var en mall för kvalitetsbedömning, 
framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 3). 
Protokollet användes då det ökar artiklarna samt resultatets tillförlitlighet (Henricson, 
2017). Artiklarna lästes av båda författarna och jämfördes för att stärka reliabiliteten 
(Henricson, 2017). De artiklar som fick ⅞ eller högre på kvalitetsgranskningens andra 
del bedömdes som hög kvalitet och inkluderades därför i litteraturöversikten. Fyra av 
artiklarna har ⅞ då de inte uppfyllde punkt 6: “Diskuteras metoden mot 
kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussionen?” Trots 
detta användes artiklarna då de ansågs som trovärdiga. Dataanalysen genomfördes 
genom att samtliga steg utfördes av båda författarna var för sig, för att sedan jämföra 
med varandra för att få ett så välarbetat resultat som möjligt. Även utomstående hjälp, 
från handledare och opponenter har använts för att eftersträva en objektivitet. 
 
En förförståelse fanns innan uppsatsen påbörjades, vilket skrevs ner då det kan ha 
influerat litteraturöversiktens innehåll. Artiklar som både stärker och bestrider 
förförståelsen har presenterats, även om förförståelsen omedvetet kan ha påverkat 
resultatet (Henricson, 2017). 
 

Resultatdiskussion 
I litteraturstudiens resultat påvisas det att personer med HIV upplever en 
stigmatisering från vårdpersonal. Resultatet visar att personer med HIV upplever att 
de bemöts ovärdigt , att de bemöts med respektlöshet och kränkt integritet, att de 
bemöts med lägre vårdkvalitét och att de bemöts med överdrivna säkerhetsåtgärder.  
 
Flera personer med HIV upplevde att de bemöttes ovärdigt från vårdpersonal. Det 
visade sig genom en negativ attityd, påträngande frågor, respektlöshet och 
diskriminerande handlingar. Genom en dömande och föraktfull attityd, upplevde 
personer med HIV stigmatisering från vårdpersonal. Vårdpersonalens attityd mot 
personer med HIV påverkar kvaliteten på omvårdnaden. Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska omvårdnad baseras på respekt för patientens 
autonomi samt integritet, detta ska främja kontakten mellan patient och vårdpersonal. 
I resultatet framkom det upplevelse av en förlorad autonomi, vilket inte är i enlighet 
med hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Enligt Goffman (2011) kan icke värdigt 
bemötande vara en attityd som är stigmatiserande då det reflekterar ett 
särbehandlande beteende. Genom ett särbehandlande beteende och patientens 
förlorade delaktighet så minskar chansen till utbildning om sjukdomen och 
förebyggande åtgärder  (Goffman, 2011). I sjuksköterskans profession är det därför 
vitalt att ha en medvetenhet kring attityder. Ett respektlöst bemötande från 
sjuksköterskan kan ligga till grund för att flera personer med HIV tappar motivation 
till följsamhet av behandling (Dawson-Rose et. al, 2005). Personer med HIV kan då 
undvika att uppsöka vård da ̊ sjuksköterskans respektlösa bemötande framkallar 
misstro till sjukvårdssystemet (Dawson-Rose et.al, 2005). Stigmatisering har tidigare 
forskning visat påverkar det psykiska välbefinnandet negativt, vilket kan leda till 
försämrad livskvalitet hos personer med HIV (Phillips, Moneyham & Tavakoli, 2011). 
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Genom att uppmärksamma vikten av kunskap kring sjukdomen, kan den negativa 
attityden minska vilken bidrar till minskad stigmatisering (Chen et al., 2007). 
 
Att bemötas med respektlöshet och kränkt integritet inkluderade sekretessbrister. 
Sekretessbristerna visade sig vanligast genom att vårdpersonal pratade öppet om deras 
sjukdomstillstånd så att annan vårdpersonal samt anhöriga hörde. Enligt offentlighet 
och sekretesslagen (SFS 2009:400), har sjuksköterskor som uppgift att skydda 
patienters sekretess. Offentlighet och sekretesslagen inkluderar bestämmelser för hur 
de ska hantera uppgifter om patienter. Ett exempel på detta kan vara en patients 
hälsotillstånd eller förhållanden. Att bryta mot offentlighet och sekretesslagen är 
straffbart (SFS 2009:400). Vårdpersonal som bryter mot sekretessen borde alltså 
enligt lag straffas och inte skyddas av annan vårdpersonal. Vårdpersonal som 
diskuterar personer med HIVs sjukdomstillstånd i offentliga utrymmen bryter alltså 
mot offentlighet och sekretesslagen (SFS 2009:400). Goffman (2011) nämner hur en 
person kan känna en osäkerhet inför hur samhället kommer identifiera dem. När 
vårdpersonal bryter sekretessen kan osäkerheten öka, vilket kan leda till en 
särbehandling. Detta kan i sin tur leda till ett större vårdlidande då de kan få felaktig 
vård. Goffman (2011) beskriver problematiken av stigmatisering genom virtuell och 
faktisk identitet. När en person med HIVs faktiska identitet inte stämmer överens med 
den virtuella identiteten kan det uppstå fördomsfulla kategoriseringar, vilket kan ha 
en negativ påverkan på omvårdnaden (Goffman, 2011). Vårdpersonal som stöttar 
personer med HIV genom att arbeta personcentrerat och skapa tillit kan göra att 
stigmatisering minskar och minimera vårdlidandet (Katz et. al., 2013). Annan 
forskning påvisar hur stigmatiseringen påverkar om personerna med HIV vill berätta 
om sitt sjukdomstillstånd eller inte (Nachega, 2012). Dawson-Rose (2005) skriver att 
ett icke-värdigt bemötande från vårdpersonal kan vara en orsak till att personer med 
HIV tappar motivationen till följsamhet av sin behandling. Vårdpersonalens 
respektlösa bemötande gör att personer med HIV väljer att inte uppsöka vård, då det 
framkallar misstro till sjukvården (Dawson-Rose, 2005). Vårdpersonalen behöver 
värna om anonymiteten och sekretessen. Anonymitet och sekretess är viktiga 
nyckelord i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, som säger att sjuksköterskan ska 
behandla patientens personliga uppgifter enligt sekretess och visa gott omdöme 
angående dessa uppgifter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskans 
profession bygger på lyhördhet, respekt, integritet och medkänsla. Detta är extra 
känsligt då personer med HIV uppsöker vård då det kan vara en utsatt diagnos. Det är 
också viktigt att upprätthålla och fortsätta utveckla värdegrunden inom yrket för att 
bibehålla en god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
 
Att bemötas med lägre vårdkvalitét inkluderade utebliven vård, lägre kvalitét på 
omvårdnaden och att den var tidskrävande. Vårdpersonal, framförallt sjuksköterskor, 
ska arbeta mot att minska lidande och ska arbeta genom hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 2017:30). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) bygger på respekt för 
patientens autonomi och integritet och behöver vara av god kvalitet för att uppfylla 
patientens behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet. Utebliven vård och lägre 
kvalitét uppfyller alltså inte kraven ställda av hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). 
När en människa blir diskriminerad ses inte de som likvärdiga, en attityd som visar sig 
genom olika diskriminerande handlingar (Goffman, 2011). Att undvika personer med 
HIV eller utföra lägre kvalité av omvårdnad är ett exempel på stigmatisering (Vorasane, 
2017). En person med HIV genomgår både ett sjukdomslidande och livslidande genom 
sin sjukdom och dess behandlingar (Povlsen & Borup, 2011). Psykisk ohälsa som 
personer med HIV kan utveckla skulle kunna undvikas genom gott bemötande och god 
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omvårdnad, vilket sjuksköterskan kan uppnå genom ett holistiskt synsätt (Povlsen & 
Borup, 2011). Psykisk hälsa kan även förbättras genom rätt bemötande och 
förhållningssätt, vilket är viktigt för sjuksköterskan att veta om. Upptäcker personerna 
med HIV coping-strategier som fungerar för att underlätta motgångar underlättar 
detta (Povlsen & Borup 2011). Annan forskning presenterar att personer med HIV ser 
gärna att vårdgivaren engagerar sig i deras omvårdnad och hälsa (Wagner et. al., 2016). 
Att sjuksköterskan uppvisar tillgänglighet och ger personer med HIV tid är 
betydelsefullt (Ross et. al., 2015). 
 
Att bemötas med överdrivna säkerhetsåtgärder visades genom vårdpersonal som har 
en attityd som tyder på en rädsla för smitta och infektion. Det involverade att ta 
avstånd från personen med HIV som speglade en avsky eller rädsla. HIV smittas via 
infekterade personers blod, sädesvätska, slidsekret, cerebrospinalvätska, nervvävnad 
och eventuellt saliv (Kan, 2018). Resultatet visar att vårdpersonalen saknar kunskap 
om smittvägarna och istället är rädda för all typ av beröring, även om forskningen visar 
att sjukdomen inte smittas på det sättet. Goffman (2011) menar att när en person 
tvingas till isolering blir personen ofta ängslig, misstänksam, förvirrad och deprimerad, 
detta inträffar då vårdpersonal undviker dem. Även annan forskning visar att personer 
med HIV hade erfarenhet av att möta vårdpersonal som var rädda för att ge omvårdnad 
(Smith et al., 2012). Personer med HIV upplevde även att de behandlades som om de 
vore okunniga, vilket sänkte deras självkänsla och de kände hopplöshet (Rintamaki et 
al., 2007). Resultatet visade att personer med HIV upplever att specialistutbildad 
vårdpersonal hade en större kompetens och därmed en bättre omvårdnad än den 
övriga vårdpersonalen (Svensson, Wetterbrandt, 2017). De riktlinjer som finns för 
basala hygienrutiner är att handskar ska användas då det finns risk för kontakt med 
kroppsvätskor, till exempel blod, urin, avföring, kräkning, sekret och vid smutsigt 
arbete (Svensson, Wetterbrandt, 2017). Vid blodtryckskontroll och utdelning av mat 
och vatten finns det ingen anledning att använda handskar, oavsett om personen har 
HIV eller inte. Forskning har visat att både bland sjuksköterskor och läkare finns ett 
samband mellan en låg kunskapsnivå och höga nivåer av stigmatisering (Vorasane et 
al., 2017). Vårdpersonal som hade stor erfarenhet av att jobba med personer med HIV 
visade lägre nivåer av stigmatisering, diskriminering, fördomar och rädsla (Vorsane et. 
al., 2017).  
 

Slutsats 
Denna litteraturöversikt har bidragit med kunskaper om upplevelser av stigmatisering 
hos personer med HIV. Personer med HIV upplever stigmatisering i form av att 
bemötas ovärdigt, att bemötas med respektlöshet och kränkt integritet, att bemötas 
med lägre vårdkvalitét och att bemötas med överdrivna säkerhetsåtgärder. Ett 
samband mellan låg kunskapsnivå och höga nivåer av stigmatisering existerar. Ett 
fortsatt arbete med värdegrunden, att visa engagemang och tillgänglighet är viktigt för 
att utveckla omvårdnaden och motverka stigmatisering. Som sjuksköterska är det 
viktigt att se personen bakom sjukdomen samt vara medveten om sina egna fördomar 
och attityder mot personer med HIV.  
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Kliniska implikationer 
I litteraturöversiktens resultat framkom det att personer med HIV påverkades av 
sjuksköterskans stigmatiserande attityd. En stigmatiserande attityd skapade ett 
vårdlidande. Genom att uppmärksamma okunskapen och investera i utbildning om 
HIV kan den negativa attityden och stigmatiseringen minska. Fynd som framkommer 
i denna litteraturöversikt kan bidra till en ökad förståelse av hur personer med HIV 
upplever stigmatisering i vården. Den ökade förståelsen och kunskapen kan ge en 
inblick i hur stigmatisering kan motverkas men också en helhetsbild av personen 
bakom diagnosen. Förhoppningen är att öka förståelsen hos vårdpersonal angående 
personer med HIVs upplevelse av stigmatisering för att skapa ett värdigt bemötande 
och minska vårdlidandet. Det är viktigt för vårdpersonal att ha förståelse för vad 
personer med HIV upplever som ett stigmatiserande bemötande. I sjuksköterskans 
kompetens ingår det att ha ett gott och professionellt bemötande. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Stigmatisering av personer med HIV samt dess forskning har stor utsträckning 
internationellt, däremot saknas det forskning baserad i Sverige. För att ta ämnet vidare 
krävs mer forskning i Sverige för att få ett lokalt perspektiv då mycket forskning 
baserar sig framförallt i Asien och Afrika. De artiklar som använts i denna uppsats 
belyser vårdpersonalens stigmatisering. Mer forskning ur sjuksköterskans perspektiv 
krävs för att få en fördjupad förståelse för problematiken i omvårdnaden. Denna 
litteraturöversikt utgår ifrån internationella artiklar, därför kan det vara svårt att 
tillämpa det till svenska lagar och författningar. Att överföra resultatet för oss i Sverige 
kan bli problematiskt. Lagarna och författningarna utgår ifrån svenska förordningar, 
vilket gör att de inte riktigt kan jämföras. Problemet är inte heller lika utbrett i Sverige 
som i andra delar av världen, därför kan det svårt att applicera på svenska lagar. 
Däremot genererar det en god överblick över läget i andra länder.  
 

 
 

 

 



 

 

  
14 

Referenser 
Arman, K., Ekebergh, M., & Dahlberg, K. (2015). Vårdandets etik. I M. Arman, K. 
Dahlberg, & M. Ekebergh (Red.), Teoretiska grunder för vårdande (s. 93-119). 
Stockholm: Liber AB. 
 
Arrey, A., Bilsen, J., Lacor, P., & Deschepper, R. (2017). Perceptions of stigma and 
discrimination in health care settings towards sub-saharan african migrant women 
living with HIV/AIDS in Belgium: a qualitative study. Journal of biosocial science, 
49(5), 578-596. Doi:10.1017/S0021932016000468 
 
Bedell, G. (2000). Daily Life for Eight Urban Gay Men with HIV/AIDS. The american 
journal of occupational therapy, 54, 197-206. Doi: 10.5014/ajot.54.2.197 

 
Brinsdon, D., Abel, G., Desrosiers, J. (2016). “I’m taking control”: how people living 
with HIV/AIDS manage stigma in health interactions. AIDS care, 29(2), 185-188. 
 Doi: 10.1080/09540121.2016.1204420 
 
Chen, J., Choe, M. K., Chen, S., & Zhang, S. (2007). The effects of individual- and 
community-level knowledge, beliefs, and fear on stigmatization of people living with 
HIV/AIDS in China. AIDS care, 19(5), 666-673. Doi: 10.1080/09540120600988517 
 
Dako-Gyeke, M., Dako-Gyeke, P., & Asampong, E. (2016). Experiences of 
stigmatization and discrimination in accessing health services: voices of  
persons living with HIV in Ghana. Social work in healthcare, 54(3), 269-285. Doi: 
10.1186/s12910-016-0123-3. 
 
Dapaah, J., & Senah, K. (2016). HIV/AIDS clients, privacy and confidentiality; the 
case of two health centres in the Ashanti Region of Ghana. BMC med ethics, 17(1). 
Doi:10.1080/00981389.2015.1005268 
 
Dawson-Rose, C., Shade, S. B., Lum, P. J., Knight, K.R., Parsons, J.T., & Purcell, D.W.  
(2005). Health care experiences of HIV positive injection drug users. Journal of 
multicultural nursing & Health, 11 (1), 23-30. 
 
Ekman, I., Norberg, A., & Swedberg, K. (2014). Tillämpning av personcentrering  
inom hälso- och sjukvård. I I. Ekman (Red.), Personcentrering inom hälso-  
och sjukvård (s. 69–96). Stockholm: Liber AB. 
 
Folkhälsomyndigheten. (2015). Sjukdomsinformation om hiv-infektion. Hämtad 6 
februari 2019, från https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/ 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier –  
Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och 
kultur AB. 
 
Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats  
– vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 141–152). Lund: 
Studentlitteratur AB. 



 

 

  
15 

 
Goffman, E. (2011). Stigma den avvikandes roll och identitet. Lund: Studentlitteratur 
AB.  
 
Hassan, Z. M. (2011). Knowledge and attitudes of jordanian nurses towards  
patients with HIV/AIDS: findings from a nationwide survey. Issues in mental  
health nursing, 32(12), 774-84. Doi: 10.3109/01612840.2011.610562 
 
Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod (s. 411-420). Studentlitteratur: Lund. 
 
Hiv/aids-utredningen. (2004). Samhällets insatser mot hiv/STI: att möta 
förändring: betänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikation. 

Kan, B., (2018). Infektionssjukdomar. I E, Ericson & T, Ericson (Red.), Klinisk 
mikrobiologi: infektioner, immunologi, vårdhygien (5. uppl.). (s. 403-409). 
Stockholm: Liber AB. 

Katz, I., Ryu, A., Onuegbu, A., Psaros, C., Weiser, S., Bangsberg, D., Tsai, A. C. (2013). 
Impact of AIDS related stigma on treatment adherence: systematic review and meta-
synthesis. Journal of the international AIDS society, 16. Doi: 
10.7448/IAS.16.3.18640 
 
Lancaster, K. E., Cernigliaro, D., Zulliger, R., & Fleming, P. F. (2016). HIV care and 
treatment experiences among female sex workers living with HIV in sub- Saharan 
Africa: a systematic review. African journal of AIDS research, 15(4), 377-386. Doi: 
10.2989/16085906.2016.1255652  
 
Layer, E., Kennedy, C., Beckham, S., Mbwambo, J., Likindikoki, S., Davis, W., … 
Brahmbhatt, H. (2014). Multi-level factors affecting entry into and engagement in the 
HIV continuum of care in Iringa, Tanzania. Public library of science ONE, 9(8). Doi: 
10.1371/journal.pone.0104961 

 
Moradi, G., Mohraz, M., Gouya, M. M., Dejman, M., Alinaghi, S. S., Rahmani. K., & 
Malekafzali-Ardakani. H. (2015). Problems of providing services to people  
affected by HIV/AIDS: service providers and recipients perspectives. Eastern  
mediterranean health journal, 21(1), 20-28. 
 
Nachega, J. B., Morroni, C., Zuniga, J. M., Sherer, R., Beyrer, C., Solomon, S.,  ...  
Rockstroh, J. (2012). HIV-related stigma, isolation, discrimination, and serostatus 
disclosure: a global survey of 2035 HIV-infected adults. Journal of the international 
association of physicians in AIDS care, 11(3), 172-178. 
Doi:10.1177/1545109712436723 
 
Nationalencyklopedin. (n.d.). Stigmatisering. Hämtad 1 mars 2019, från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stigmatisering 
 
Noaks ark. (2018). Hiv i Sverige. Hämtad 23 maj 2019, från 
https://noaksark.org/blog/2018/01/10/hiv-i-sverige/ 
 



 

 

  
16 

 
Phillips, K. D., Moneyham, L., & Tavakoli, A. (2011). Development of an instrument  
to measure internalized stigma in those with HIV/AIDS. Issues in mental health 
nursing, 32(6), 359-366. Doi:10.3109/01612840.2011.575533 
 
Phoenix, K. H., & Charlson, T. Y. (2017). Stigmatization among people living with 
HIV in Hong Kong: a qualitative study. Health expectations, 20(5), 943-951. Doi: 
10.1111/hex.12535 
 
Polit, D. D., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing 
evidence for nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott 
Williams & Wilkins 
 
Povlsen, L., & Borup, I-K. (2011). Holism in nursing and health promotion: distinct or  
related perspectives? A literature review. Scandinavian journal of caring sciences, 
25, 798-805. Doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00885.x 
 
Reyes-Estrade, M., Varas-Diaz, N., Parker, R., Padilla, M., & Rodriguez-Madera, S. 
(2018). Religion and HIV-related stigma among nurses who work with people living 
with HIV/AIDS in Puerto Rico. Journal of the international association of providers 
of AIDS care, 17. Doi: 10.1177/2325958218773365 
 
Rintamaki, L-S., Scott, A-M., Kosenko, K-A., & Jensen, R-E. (2007). Male patient  
perceptions of HIV stigma in health care contexts. AIDS patient care and STDs, 
21(12), 956-69. Doi: 10.1089/apc.2006.0154 
 
Ross, H., Tod, A. M., & Clarke, A. (2015). Understanding and achieving person-
centred care: the nurse perspective. Journal of clinical nursing, 24(9/10), 1223- 
1233. Doi:10.1111/jocn.12662 
 
Rutledge, S. E., Abell, N., Padmore, J., & McCann, T. J. (2009). AIDS stigma in  
health services in the Eastern Caribbean. Sociology of health & illness, 31, 17-34. 
Doi:10.1111/j.1467-9566.2008.01133.x 
 
Sakamoto, M-L. (2018). Nursing knowledge: a middle ground exploration. Nursing 
philosophy, 19(3). Doi: 10.1111/nup.12209 
 
SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Hämtad från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567 
 
SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 
 
SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag. Hämtad från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400 
 
 



 

 

  
17 

Smith, L-R., Fischer, J-D., Cunningham, C-O., & Amico, K-R. (2012). Understanding  
the behavioural determinants of retention in HIV care: a qualitative  
evaluation of a situated information, motivation, behavioral skills model of  
care initiation and maintenance. AIDS patient care and STDs, 26(6), 344-355. 
Doi: 10.1089/apc.2011.0388 
 
Sowell, R-L., & Phillips, K-D. (2010). Understanding and responding to HIV/AIDS  
stigma and disclosure: an international challenge for mental health nurses.  
Issues in mental health nursing, 31(6), 394-402. Doi: 10.3109/01612840903497602  
 
Stringer, K. L., Turan, B., McCormick, L., Durojaiye, M., Nyblade, L., Kempf, M. C. … 
Turan, J. (2017). HIV-related stigma among healthcare providers in the deep south. 
JM AIDS and behavior, 20(1), 115-125. Doi: 10.1007/s10461-015-1256-y 
 
Svensk sjuksköterskeförening. (2017). ICN:s etiska kod. Hämtad 13 februari 2019, 
från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/pu 
blikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-
publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 
 
Svensson, P-O., & Wetterbrandt, S. (2017). Basala hygienrutiner. Hämtad 18 april 
2019, från https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner- 
och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-kladregler/ 
basala-hygienrutiner/ 
 
Vilhelmsson, A., & Tengland, P-A. (2016). Global folkhälsa: Om livsvillkor, 
sjukdomar och social rättvisa. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Vorasane, S., Jimba, M., Kikuchi, K., Yasuoka, J., Nanishi, K., Durham, J., & 
Sychareun, B. (2017). An investigation of stigmarizing attitudes towards people living 
with HIV/AIDS by doctors and nurses in Vientiane, Lao PDR. BMC health services 
research, 17, 125. Doi: 10.1186/s12913-017-2068-8. 

Wagner, A. C., McShane, K. E., Hart, T. A., & Margolese, S. (2016). A focus group  
qualitative study of HIV stigma in the Canadian healthcare system. Canadian journal 
of human sexuality, 25(1), 61-71. Doi:10.3138/cjhs.251-A6 
 
Whiteside, A. (2016). HIV & AIDS a very short introduction. Oxford University  
Press. 
 
Wodajo, B. S., Thupayagale-Tshweneagae, G., & Akpor, O. A. (2017). Stigma and  
discrimination within the Ethiopian health care settings: views of inpatients  
living with human immunodeficiency virus and acquired immune deficiency  
syndrome. African journal of primary health care & family medicine, 9(1),  
1–6. Doi:10.4102/phcfm.v9i1.1314 
 
World Health Organization. (2017). HIV/AIDS. Hämtad 6 februari 2019, från 
https://www.who.int/features/qa/71/en/ 
 
 
 
 



 

 

  
18 

Yang, H. L., Stanton, B., Fang, X., Lind, D., & Naar-King, S. (2006) Hiv-related  
knowledge, stigma and willingness to disclose: a mediation analysis. AIDS  
care, 18(7), 717-24. Doi: 10.1080/09540120500303403 
 
Zhou, Y. R. (2009). Help-seeking in a context of AIDS stigma: understanding the  
healthcare needs of people with HIV/AIDS in China. Health and social care in the  
community, 17(2), 202-208. Doi: 10.1111/j.1365-2524.2008.00820.x 
 
Zukoski, A. P., & Thorburn, S. (2009). Experiences of stigma and discrimination 
among adults living with HIV in a low HIV-prevalence context: a qualitative analysis. 
AIDS patient care and STDs, 23(4), 267-76. Doi: 10.1089/apc.2008.0168 
 

 



 

 

  
19 

Bilagor 

Bilaga 1.  

Datainsamling. Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal kvalitets-

granskade 

artiklar 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultatet 

Sökning i Medline utförd 20190129      

((MH "HIV+") OR (MH "Acquired Immunodeficiency Syndrome")) AND 
stigma* AND ((patient OR person OR client) AND (experience OR 
perception OR attitude OR view)) 

113 113 53 16 7 

Sökning I PsycINFO utförd 20190214      

(MAINSUBJECT.EXACT("HIV") and acquired immunodeficiency 
syndrome) AND stigma* AND (patient or person or client) AND (experience 
or perception or attitude or view) 

50 50 12 5 3 

Sökning I CINAHL utförd 20190215      



 

 

  
20 

HIV AND Acquired Immunodeficiency Syndrome AND stigma* AND 
(patient OR person OR client) AND (experience OR perception OR attitude 
OR view) 

96 96 6 6 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
21 

Bilaga 2.  

Artikelmatris. Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsgranskning 
Författare: Agnes 
Ebotabe Arrey, 
Johan Bilsen, 
Patrick Lacor & 
Reginald 
Deschepper. 
Tidskrift: Journal 
of biosocial science 
Årtal: 2017 
Land: Belgien 

Perceptions of 
stigma and 
discrimination in 
health care settings 
towards sub-
saharan African 
migrant women 
living with 
HIV/AIDS in 
Belgium: A 
qualitative study. 

Beskriva 
stigmatisering och 
diskriminering 
bland kvinnor med 
HIV.  

Kvalitativ studie 
som använde sig av 
semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer. 

Stigmatiseringen 
och 
diskrimineringen 
sammanfattades 
genom låg kvalitet 
på vård, 
förlöjligande och 
skuldbeläggande. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Författare: Mavis 
Dako-Gyeke, 
Phyllis Dako-
Gyeke, Emmanuel 
Asampong 
Tidskrift: Social 
Work in Health 
Care 
Årtal: 2015 
Land: Ghana 

Experiences of 
Stigmatization and 
Discrimination in 
Accessing Health 
Services: Voices of 
Persons Living 
With HIV in Ghana 

Beskriva och 
identifiera faktorer 
inom 
stigmatisering och 
diskriminering som 
är en barriär 
mellan patient och 
vård 

Kvalitativ forskning 
genom 
fokusgrupper och 
intervjuer 

Patienterna 
upplevde ingen 
stigmatisering på 
de avdelningarna 
som specialiserade 
sig på HIV, 
däremot upplevde 
de stigmatisering 
inom resten av den 
offentliga vården. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
Saknade: Diskussion 
mot kvalitetsbegrepp 

Författare: 
Jonathan Mensah 
Dapaah, Kodjo A. 
Senah                                                                                                                                      
Tidskrift: BMC 
Medical Ethics  
Årtal: 2016 
Land: Ghana 

HIV/AIDS clients, 
privacy and 
confidentiality; the 
case of two health 
centres in the 
Ashanti Region of 
Ghana 

Personer med 
HIV:s problematik 
med att söka 
sjukvård.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kvalitativ metod 
med intervjuer och 
observationer. 

Så fort en person är 
på en avdelning för 
HIV blir den 
personen stämplad 
som en HIV person, 
vilket demonstrerar 
att stigmatisering 
inte bara sker i 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
Saknade: 
Diskussion mot 
kvalitetsbegrepp 



 

 

  
22 

samhället, även 
inom vården. 

Författare: Erica 
H. Layer et. al. 
Tidskrift: PLOS 
One 
Årtal: 2014 
Land: Tanzania 

Multi-level factors 
affecting entry into 
and engagement in 
the HIV continuum 
of care in Iringa, 
Tanzania. 

Undersökta 
barriärer och 
faktorer som 
påverkar 
kontinuiteten av 
omvårdnad bland 
personer med HIV. 

Fördjupade 
kvalitativa 
intervjuer, samt 
fokusgrupper. 

Barriärer för god 
omvårdnad 
handlade om 
respektlös vård, 
brist på utrustning, 
långa avstånd till 
sjukvård, 
stigmatisering och 
diskriminering 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
Saknade: 
Diskussion mot 
kvalitetsbegrepp 

Författare: Scott 
Edward Rutledge 
et. al. 
Tidskrift: 
Sociology of health 
and illness 
Årtal: 2009 
Land: USA 

AIDS stigma in 
health services in 
the Eastern 
Caribbean. 

Personer med AIDS 
upplevelse av 
stigmatisering 
inom vården. 

Kvalitativ metod 
med intervjuer med 
fokusgrupper  

Bristande vård, 
bland annat 
försummelse och 
vägran till 
omvårdnad 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Författare: 
Moradi G et. al. 
Tidskrift: Eastern 
Mediterranean 
Health Journal 
Årtal: 2015 
Land: Iran 

Problems of 
providing services 
to people affected 
by HIV/AIDS: 
service providers 
and recipients 
perspectives. 

Identifiera 
hälsoproblemen för 
de som lever med 
HIV. 

Kvalitativ metod 
med intervjuer 
samt fokusgrupper. 

Kategoriserades till 
24 teman, bland 
annat: bristande 
vård, patienternas 
rädsla för att bli 
stigmatiserade och 
vårdpersonals 
oförmåga till 
konfidentialitet. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
Saknade: 
Diskussion mot 
kvalitetsbegrepp 

Författare: 
Wodajo BS, 
Thupayagale- 
Tshweneagae G, 
Akpor OA 

Stigma and 
discrimination 
within the 
Ethiopian health 
care settings: Views 

Utforska faktorerna 
som bidrar till 
stigmatisering och 
diskriminering och 
personer med 

Kvalitativ metod 
med intervjuer. 

Rädsla för kontakt, 
försenad och 
undermålig service, 
vägran till vård, 
oartig vårdpersonal 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 



 

 

  
23 

Tidskrift: African 
Journal of primary 
health care and 
family medicine 
Årtal: 2017 
Land: Sydafrika 

of inpatient living 
with human 
immunodeficiency 
virus and acquired 
immune deficiency 
syndrome 

HIV:s upplevelse av 
vårdpersonalens 
attityder. 

och bristande 
konfidentialitet.  

Författare: 
Brinsdon A, Abel G, 
Desroseiers J 
Tidskrift: Aids 
Care 
Årtal: 2016 
Land: Nya Zeeland 

“I’m taking 
control”: how 
people living with 
HIV/AIDS manage 
stigma in health 
interactions 

Utforska 
stigmatiseringen i 
vårdmöten och 
strategier för att 
hantera det. 

Kvalitativ metod 
med intervjuer. 

Vårdpersonal har 
en överdriven 
rädsla för 
sjukdomsspridning 
och brister i 
konfidentialitet. 
Personerna med 
HIV hanterade 
detta genom att ta 
kontroll över 
situationen. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Författare: 
Phoenix K. H. Mo & 
Charlson T.Y. Ng 
Tidskrift: Health 
Expectations 
Årtal: 2017 
Land: Hong Kong 

Stigmatization 
among people 
living with HIV in 
Hong Kong: A 
qualitative study 

Beskriva 
erfarenheter av 
stigmatisering och 
utforska olika 
faktorer som 
bidrar. 

Kvalitativa 
intervjuer. 

Tre olika nivåer av 
stigmatisering 
kunde belysas: 
missuppfattningar, 
diskriminering och 
stereotyper. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Författare: Zhou, 
Y-R 
Tidskrift: Health 
and social care in 
the community 
Årtal: 2009 
Land: Kanada 

Help-seeking in a 
context of AIDS 
stigma: 
understanding the 
healthcare needs of 
people with 
HIV/AIDS in China 

Utforska personer 
med HIV/AIDS 
erfarenhet av 
stigmatisering i 
sjukvården, och 
belysa avståndet 
mellan behov och 
existerade 
sjukvård. 

Kvalitativ metod 
med intervjuer. 

Erfarenheten av 
sjukvården var 
negativt påverkad 
av diskriminering, 
vilket förminskade 
möjligheterna till 
god omvårdnad. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 



 

 

  
24 

Författare: 
Zukoski A.P, 
Thorburn, S. 
Tidskrift: AIDS 
PATIENT CARE 
and STDs 
Årtal: 2009 
Land: USA 

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

Erfarenheter av att 
leva med HIV där 
HIV är ovanligt, 
både i samhället 
och i vården. 

Kvalitativa 
intervjuer. 

De upplevde 
stigmatisering och 
olika former av 
diskriminering i 
vårdsammanhang. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
25 

Bilaga 3. 

 



 

 

  
26 

 


