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Sammanfattning 

Bakgrund: HIV är en viral infektion som smittar via blod, sexuell kontakt, amning och 
förlossning. HIV-relaterat stigma är negativa uppfattningar, känslor och attityder 
gentemot de som lever med HIV eller uppfattas ha det. Fokus är främst kvinnors 
upplevelser av HIV-relaterat stigma eftersom det är en utsatt grupp. Genom att 
undersöka deras upplevelser och tillämpa personcentrerad omvårdnad kan hälsa 
uppnås, vilket är målet för omvårdnad.  
Syfte: Att beskriva HIV-positiva kvinnors upplevelser av HIV-relaterat stigma. 
Metod: Arbetet är en litteraturöversikt över nio artiklar som granskades med 
kvalitetsgranskningsprotokoll. Artiklarna analyserades utifrån en deduktiv ansats med 
hjälp av ”Model of Stigma” gjord av Churcher. 
Resultat: Resultatet presenterades under fyra kategorier; vicarious, enacted, 
internalized och perceived stigma. HIV-relaterat stigma upplevs som en förlust av 
identitet, värdighet, arbete och sociala relationer. Detta medförde mycket skam för de 
drabbade och för att undvika detta dolde vissa sin status.  
Slutsatser: Kvinnornas upplevelser av HIV-relaterat stigma påverkade deras liv på 
många olika plan. Omgivningens attityd mot dem påverkade mycket. Bland annat den 
mentala hälsan hos de HIV-positiva personerna påverkades negativt av stigma. 
Sjuksköterskan bör därför stötta den HIV-positiva personen i att hitta en ny identitet 
med sjukdomen så att personen kan uppnå hälsa.  

Nyckelord: Deduktiv, diskriminering, förlust, identitet 
 
  



Summary 

Main title: Womens' experiences of HIV-related stigma. 
Subtitle: A literature review. 
Background: HIV is a viral infection which is transmitted through blood, sexual 
contact, perinatal transmission and breastfeeding. HIV-related stigma is negative 
beliefs, feelings or attitudes about an individual based on their true or perceived HIV-
status. The focus is on HIV-positive womens’ experiences, because it is a vulnerable 
group. Health can be achieved by exploring their experiences and using personcentered 
care, which is the goal for nursing.  
Aim: To describe HIV-positive womens' experiences of HIV-related stigma. 
Method: A literature review was made.  Nine articles were examined with quality 
protocols and analyzed through a deductive approach with ”Model of stigma” of 
Churcher. 
Results: The result was presented underneath four categories; vicarious, enacted, 
internalized and perceived stigma. HIV-related stigma was experiencd as a loss of 
identity, dignity, work and social relationships. It brought a lot of shame to the women 
and some of them hid their status to avoid it.  
Conclusions: The women’s’ experiences of HIV-related stigma affected their lives on 
multiple levels. Their surrounding context affected them a lot. Their mental health was 
affected negatively by the stigma. Hence the nurse should support the HIV-positive 
person to find a new identity with the disease in order to achieve health.  
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Inledning 
 

Hur kan det upplevas att vara HIV-positiv kvinna? Globalt döms sexuellt aktiva kvinnor 
hårdare än män. HIV anses vara en promiskuös sjukdom, vilket gör de drabbade 
kvinnorna utsatta och stigmatiserade i samhället. Det existerar ett HIV-relaterat stigma 
och det blev intressant att undersöka dess påverkan på just kvinnor. Fokuset för denna 
uppsats är därför endast kvinnors upplevelser. Det är av vikt att sjuksköterskan har 
kunskap om HIV-relaterat stigma och stigmatisering rent generellt för att kunna bemöta 
samt främja hälsa även hos personer som avviker från samhällets normer. 

Bakgrund 

HIV är en viral infektion som orsakas av viruset human immunodeficiency virus. Hos en 
HIV-smittad person bryts CD4-cellerna ner, vilka är en del av immunförsvaret. När 
immunförsvaret är kraftigt försvagat är det lätt att drabbas av infektioner. Denna 
utveckling av HIV kallas för Acquired Immuno deficiency syndrom, AIDS (Fan, Conner 
& Villarreal, 2007). HIV smittar via blod, inklusive stickskador och blodtransfusioner, 
sexuell kontakt och intravenöst drogmissbruk. Högriskgrupper i samhället är 
drogmissbrukare och prostituerade, som löper en större risk att drabbas på grund av 
sina levnadsvanor (UNAIDS, 2014). HIV kan även överföras av modern till fostret under 
graviditet och/eller förlossning eller via amning (UNAIDS, 2010a). Några riskfaktorer 
för HIV är oskyddat sex, många sexuella partners och okunskap om smittovägar 
(UNAIDS, 2010b). I slutet av 2014 fanns det 36,9 miljoner människor som levde med 
HIV. Av dessa bodde 66 % i Afrika söder om Sahara och mer än hälften av dem är 
kvinnor. I Väst-, Centraleuropa samt Nordamerika fanns totalt 2,4 miljoner HIV-
positiva år 2015 (UNAIDS, 2015). Antalet smittade fall har minskat sedan pandemins 
utbrott på 1980-talet, men medellivslängden hos personer som idag lever med 
HIV/AIDS ökar, då det finns bättre tillgång till antiretroviral therapy, ART, vilket är 
behandlingen mot HIV (Förenta staterna, 2015). AIDS är fortfarande den största 
orsaken till död bland kvinnor i reproduktiv ålder och ungdomar i världen (UNFPA, 
2015).  

 

Personcentrerad omvårdnad  

Hälsa kan ses ur ett holistiskt perspektiv där målet är att kunna utföra dagliga 
aktiviteter, nå sina mål samt kunna känna livskvalité (Nordenfelt, 2007). Sociala 
relationer är värdefulla för hälsan och för att kunna klara vardagen (Agahi, Lennartsson, 
Österman & Wånell, 2010). Personcentrering är ett begrepp som används inom hälso- 
och sjukvård där den vårdsökande personen står i fokus (McCance, McCormack & 
Dewing, 2011). Personcentrerad omvårdnad strävar efter att se personen bakom 
sjukdomen, istället för att endast se åkomman. Att lyssna och ta gemensamma beslut 
med den vårdsökande personen är av värde (Ekman et al., 2011). Enligt McCance, 
McCormack & Dewing (2011) strävar personcentrerad vård efter att återställa 
maktbalansen mellan vårdaren och sjukvårdpersonalen för att minska den 
vårdsökandes underläge. Omvårdnaden ges utifrån ett holistiskt perspektiv där en 



terapeutisk miljö skapas och målet är en känsla av välbefinnande hos den vårdsökande 
personen (McCance, McCormack & Dewing, 2011).  

 

Stigma 

Goffman (2011) definierar stigma som en social identitet. En social identitet är den bild 
som fås av en människa vid första ögonkastet; utseende, yrke och så vidare. Den sociala 
identiteten kan vara en faktisk social identitet, vilket innefattar de egenskaper en person 
faktiskt har. Den kan också vara en virtuell social identitet som bygger på andra 
människors intryck av personen. Stigma uppstår när det finns en avvikelse mellan den 
faktiska och virtuella identiteten, vilket yttrar sig i att personen blir uppfattad som något 
denne inte är. Stigma definieras av samhället och är det som avviker eller är 
annorlunda. Stigma kan förstöra den avvikande personens identitet (Goffman, 2011). 
Stigma kan också förklaras som att förlora sin sociala status i samhället på grund av 
diskriminering som grundar sig i stereotyper (Krajewski, Burazeri & Brand, 2013). 
Stigma kan vara misskrediterande, vilket betyder att det är synligt och hela tiden 
påminner personen om dess existens. Det kan också vara misskreditabelt, vilket innebär 
att det finns men är osynligt för stunden. Den som bär på ett misskreditabelt stigma vill 
gömma det, eftersom ett avslöjande får konsekvenser (Goffman, 2011). 
 
HIV-relaterat stigma är negativa uppfattningar, känslor och attityder emot de som lever 
med HIV, eller personer som kan associeras med dem (UNAIDS, 2014). HIV-relaterad 
diskriminering är orättvis behandling av en individ baserat på hennes uppfattade eller 
verkliga HIV-status. HIV-relaterad diskriminering baseras på stigmatiserande attityder 
och uppfattningar om människor, beteenden, sex, sjukdom och död. Globala orsaker till 
HIV-relaterat stigma är omedvetenhet om stigma och dess konsekvenser och otillräcklig  
kunskap, rädslor samt fördomar och stereotyper om människor som lever med HIV (UNAIDS, 
2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I en modell gjord av Churcher (2013) beskrivs fyra olika typer av HIV-relaterat stigma.  
 

 
Hämtad från Churcher, 2013, sid 13. 
  
Enacted stigma beskrivs som diskriminerande handlingar (Churcher, 2013). Enacted 
stigma, även kallat externt stigma eller diskriminering, är att bli orättvist bemött av 
omvärlden (Gray, 2002). Perceived stigma omfattar uppfattningar av stigma i samhället 
och förväntningar på sociala interaktioner (Churcher, 2013).  Internalized stigma eller 
självstigma är att nedvärdera sig själv genom att känna skam och värdelöshet och dra 
sig undan genom att negativa stereotyper applicerats på en själv (Krajewski, Burazeri & 
Brand, 2013). Vicarious stigma handlar om hur stigma skapats av att människor hört 
eller sett något om HIV, men inte själva upplevt det. Ett exempel kan vara att HIV ses 
som en omoralisk sjukdom (Churcher, 2013). 

3. Syfte 

Syftet är att beskriva HIV-positiva kvinnors upplevelser av HIV-relaterat stigma. 

4. Material och metod 

Design 

Denna uppsats är en litteraturöversikt med kvalitativ och deduktiv ansats. Enligt 
Friberg (2012a) beskriver en litteraturöversikt kunskapsläget inom området och belyser 
ett problem inom sjuksköterskans kompetensområde (Friberg, 2012a). Vid deduktiv 
ansats utgår forskaren redan vid planeringen utifrån en tidigare teori eller modell (Elo & 
Kyngäs, 2008). Teorin ska sedan löpa som en röd tråd genom hela arbetet (Henricson & 
Billhult, 2012). Den teori som valts är Model of stigma (Churcher, 2013). 



Urval och datainsamling 

Gruppen som studeras är HIV-positiva kvinnor mellan 18-75 år. Inklusionskriterier är 
artiklar inom tidsramen 2006-2016, som berör kvinnor med HIV i hela världen. 
Exklusionskriteriet är gravida kvinnor med HIV. Restriktioner som används vid 
sökningen är tidsperioden 2006-2016, peer reviewed, abstract available, English 
language. De flesta databaser har begränsningsfunktioner och just dessa valdes ut då det 
är viktigt vid informationssökning att hitta en bra balans mellan ett hanterbart antal 
träffar och relevant antal träffar (Karlsson, 2012). Databaser som användes var 
CINAHL, PubMed och PsycInfo. Enligt Karlsson (2012) skall booleska operatorer och 
trunkering användas (Karlsson, 2012). Vid sökningen användes booleska operatorer så 
som AND, OR och NOT samt trunkering. Sökord som använts vid sökningen är HIV 
AND Wom* AND qualitative OR interview* OR narrative* AND stigma NOT pregnan*. 
Abstracts lästes och därefter kvalitetsgranskades artiklar med hjälp av “Protokoll för 
basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod” framtagen av Hälsohögskolan 
i Jönköping (se bilaga 1). De artiklar som svarade på syftet och höll god vetenskaplig 
kvalitet inkluderades. Enligt Wallengren & Henricson (2012) är kvalitetsgranskning av 
artiklar ett sätt att säkerställa att arbetet grundar sig på artiklar som håller vetenskaplig 
kvalitet. 
 
I sökmatrisen nedan redovisas tillvägagångssättet vid sökningen.  

        

Tabell 1               

Datum 
för 
sökning 

Databas Sökord 
Antal 
träffar 

Inkluderade  
titlar 

Inkluderade 
abstracts 

Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

160215 CINAHL 

HIV AND 
Wom* 
AND 
qualitative 
OR 
interview* 
OR 
narrative* 
AND 
stigma 
NOT 
pregnan* 

160 29 12 12 6 

160216 PubMed 

HIV AND 
Wom* 
AND 

582 59 14 9* 2 stigma 

NOT 

pregnan* 

  PsycInfo 

HIV AND 
Wom* 
AND 

491 38 15 7** 1 stigma 

NOT 

pregnan* 

* 5 st dubbletter i Cinahl och PubMed.         

** 7 st dubbletter i Cinahl och PsycInfo. 1 st dubblett i PubMed och 
PsycInfo.      

 

 



Dataanalys 

De inkluderade artiklarna lästes flera gånger av författarna var för sig. Detta 
tillvägagångssätt rekommenderas av Friberg (2012b) för att få en förståelse för helheten. 
Artiklar fördes sedan in i artikelmatriser.  Enligt Friberg (2012c) fungerar en 
artikelmatris som ett slags stöd för att uppmärksamma och dokumentera all relevant 
information (Friberg, 2012c).  Med hjälp av artikelmatriser presenterades 
resultatartiklarna på ett överskådligt sätt. Vald analysmetod är deduktiv innehållsanalys 
som utgår från Elo & Kyngäs (2008). Deduktiv innehållsanalys omprövar existerande 
data i ett nytt sammanhang. Analysen kan involvera koncept, kategorier, modeller och 
hypoteser.  Data ska delas upp i kategorier (Elo & Kyngäs. 2008).  Analysen utfördes 
genom att analysenheter relaterade till stigma markerades med överstrykningspenna 
och delades in i huvudkategorierna Vicarious, Enacted, Perceived och Internalized 
utifrån Model of stigma av Churcher. Dessa analysenheter markerades med V, E, P eller 
I. Därefter öppnades  ett worddokument där analysenheterna skrevs in under de olika 
huvudkategorierna. Tidigt märktes det att det behövdes mer struktur och därför 
bearbetades underkategorier fram. Churchers modell gav inspiration till dessa. 
Underkategorierna bildades genom att likheter hittades i de stora textmassorna under 
respektive huvudkategori. De delades sedan upp i kortare stycken. Därefter namngavs 
stycket utifrån styckets innehåll. Huvudkategorier och underkategorier presenteras i 
tabell 2.  
 

Tabell 2 

Huvudkategori Underkategorier 

Vicarious Drabbad av en 
omoralisk sjukdom 

Upplevelsen av att bli 
sedd som smittsam 

 

Enacted Upplevd 
diskriminering av 
vårdpersonal 

Upplevd 
diskriminering av 
familj, vänner och 
bekanta 

Förlust av 
arbete och 
sociala 
relationer 

Internalized Upplevelse av 
förstörd identitet 

Upplevelser av skam 
och skuld 

 

Perceived Dölja status    

 

 



Etiska överväganden 

Helgesson (2015) slår fast att endast artiklar som etikgranskats får inkluderas i studier. 
Alla resultatartiklar som inkluderades i denna uppsats är etiskt godkända då de 
uppfyllde kraven för etik i kvalitetsgranskningsprotokollet framtaget av Hälsohögskolan 
i Jönköping (se bilaga 1). Därefter inkluderades artiklarna. Innan artiklarna 
publicerades i databaserna har de godkänts av granskningsnämnder.  Enligt Wallengren 
& Henricson (2012)  gör en etisk granskningsnämnd noggranna etiska överväganden 
innan påbörjad forskning.   
 
Enligt Kjellström (2012) är informerat samtycke är en etisk forskningsprincip som 
grundas på frihet och självbestämmande. Deltagaren ska ha förstått informationen och 
kan själv fatta beslut om deltagande utan hot eller tvång. Deltagaren har även rätt till att 
närsomhelst avbryta sitt medverkande i studien utan att ange orsak (Kjellström, 2012). 
De deltagande kvinnorna har enligt artiklarnas forskare gett sitt informerade samtycke 
till att delta. 
 
I vetenskapliga arbeten utgås det från grundvärdena hederlighet och ärlighet. Det 
betyder att författarna inte plagierar text eller förvränger metoder och resultat 
(Kjellström, 2012). Detta har tillämpats under hela arbetsprocessen.  
 
 
 



5. Resultat 

Vicarious stigma 

Drabbad av en omoralisk sjukdom 

HIV framställdes globalt som en promiskuös sjukdom där de HIV-positiva kvinnorna 
sågs som prostituerade, otrogna eller på annat sätt sexuellt avvikande (Liamputtong, 
Harivatorn & Kiatying-Angsulee, 2009). De kunde även framställas som en förbannelse, 
bli hånade och stämplade av samhället (Kako & Dubrosky, 2013). En stereotyp som 
fanns om HIV-positiva kvinnor var att de hade missbrukat droger och därför blivit 
smittade av viruset (Buseh & Stevens, 2008). Även kvinnorna själva tänkte att HIV är en 
sjukdom som främst drabbar andra människor, till exempel de som hade många 
sexuella partners och/eller hade ett intravenöst drogmissbruk (Rohleder & Gibson, 
2006). En HIV-diagnos medförde därför mycket skam och stigmatisering mot de 
kvinnor som inte stämde in på stereotyperna (Ion & Elston, 2015; Chen et al., 2011).   

Upplevelsen av att bli sedd som smittsam  

Kvinnorna upplevde att omvärlden undvek, var rädda och separerade sig från dem, 
bland annat genom att flytta längre bort (Kako & Dubrosky, 2013). De upplevde ett kallt 
förhållningssätt från omgivningen (Buseh & Stevens, 2008). De kvinnor som tidigare 
varit aktiva församlingsmedlemmar upplevde att församlingen dömde dem då 
medlemmarna inte längre ville hälsa på dem genom att ta i hand då det fanns en 
uppfattad risk och rädsla för att bli smittad (Rohleder & Gibson, 2006). Mammor 
skyddade sina barn från att leka med deras barn och grannar hälsade inte på dem längre 
(Rohleder & Gibson, 2006). Kvinnorna beskrev att det även bland familjemedlemmar 
fanns en rädsla för smitta (Liamputtong et al., 2009). Därför kunde familjemedlemmar 
ta till försiktighetsåtgärder såsom att inte dela lakan, mat eller kylskåp. De trodde att 
smittan kunde spridas genom att vistas i samma rum eller genom att ta i samma 
föremål. Denna särbehandling sårade dem mycket (Kako & Dubrosky, 2013). Även 
kvinnorna själva kunde laga mat med skärpt hygien, eftersom de inte ville smitta 
(Rohleder & Gibson, 2006). Deras självuppfattning om att de var annorlunda, farliga 
och smittsamma förstärktes av samhällets syn på dem (Rohleder & Gibson, 2006). 
Stigmatiseringen fanns även utanför hemmet. På allmänna platser flyttade sig 
människor diskret undan eftersom de HIV-positiva kvinnorna uppfattades som 
smittsamma och farliga (Rohleder & Gibson, 2006). De kände sig utelämnade i 
offentliga miljöer och tänkte att alla kunde se deras sjukdom. De kunde även känna att 
omvärlden var emot dem (Peltzer et al., 2016). De kunde bli nekade att bo på ett 
härbärge eftersom ägaren sade att de inte passade för att bo ihop med andra (Buseh & 
Stevens, 2008). 

 



Enacted stigma 

Upplevd diskriminering från vårdpersonal 

Det fanns en rädsla hos kvinnorna att personalens bemötande skulle förändras om de 
visste om deras HIV-status (Lekganyane & Plessis, 2012).  Detta var befogat, då de ofta 
kände sig otrygga och svikna av personal när de sökte vård (Peltzer, Domian & Teel, 
2016).  Detta kunde leda till att de undvek att söka vård igen, men HIV-specialister 
ökade deras känsla av trygghet (Peltzer et al., 2016). Kvinnorna kände sig oerhört 
kränkta när de blev utfrågade av sjukvårdspersonal om sina sexliv (Ion & Elston, 2015). 
De kunde känna sig dömda av sjuksköterskor som anklagade istället för att stötta och 
inge hopp (Liamputtong et al., 2009). Barnmorskor kunde vägra att utföra 
förlossningar, eftersom de inte ville ha kontakt med kroppsvätskor och bli smittade, 
trots att smittorisken var försumbar. Det förekom också att deras HIV-status avslöjades 
framför anhöriga utan deras medgivande eller att de testades utan att de själva visste om 
det. Det fanns tillfällen då de blev undersökta av läkare som knappt vågade röra vid dem 
eller avböjde operation (Ion & Elston, 2015). Kvinnorna beskrev att de blev bemötta 
som mindre värda på grund av sin diagnos i mötet med sjukvården (Buseh & Stevens, 
2008). 

Upplevd diskriminering från familj, vänner och bekanta 

Diskriminering från familjen upplevdes ofta på ett subtilt sätt, då kvinnorna blev 
övergivna, utfrysta och ensamma.  Det fanns familjer som spred i hela vänskaps- och 
grannkretsen att de hade en HIV-positiv bland sig och den HIV-positiva blev därmed 
totalt utfryst (Buseh & Stevens, 2008). Kvinnor berättade att de inte fick det stöd de 
skulle ha behövt från familjen, utan istället blev bemötta med arrogans (Peltzer et al., 
2016).  När de avslöjade sin status fanns det alltid en risk att bli förskjuten av familjen 
(McDoom, Bokhour, Sullivan & Draironi, 2015). En annan konsekvens av 
stigmatiseringen var att kvinnorna kunde bli sexuellt utnyttjade av sin partner och 
kunde inte heller kräva säkert sex (Peltzer et al., 2016). De kunde själva ta initiativ till 
skilsmässa, då de förstod att de inte kunde leverera friska barn (Chen et al., 2010). En 
HIV-status var ibland orsak till att de blev lämnade av sina makar (Kako & Dubrosky, 
2013).  
 
  



Stigmat kunde även beskrivas som en annan sjukdom, som orsakade mer lidande än 
själva sjukdomen i sig. Kvinnorna sårades av andra människors avvisande, baktal, kalla 
förhållningssätt och elaka kommentarer (Buseh & Stevens, 2008). Ryktesspridningen 
ledde till att många undvek dem. Ryktena sårade och skapade oro hos kvinnorna (Kako 
& Dubrosky, 2013). Relationer som innan hade varit bra och stöttande uppfattades inte 
längre som säkra och bekväma (Rohleder & Gibson, 2006).  
 

Förlust av Arbete och sociala relationer 

HIV-relaterat stigma kunde innebära en förlust av arbete för kvinnorna. Orsaker kunde 
vara en rädsla för att sjukdomen kunde avslöjas bland kollegor, vilket hade inneburit 
negativa konsekvenser för företaget samt kvinnans familj (Chen et al., 2011; Kako & 
Dubrosky, 2013). Det fanns en stor risk för att bli uppsagd när de fick synliga symtom, 
vilket medförde ekonomiska svårigheter (Liamputtong et al., 2009).  
 
De sociala relationerna påverkades också av diagnosen. De som tidigare varit mycket 
sociala och utåtriktade valde eller blev tvingade till social isolering. Risken för att bli 
avslöjad kunde leda till att de valde att bryta kontakten med sina vänner innan de blev 
avvisade. Frivillig social isolering var ett sätt att skydda sig själv från eventuellt stigma. 
Det fanns också vänner som tog avstånd när de förstod att kvinnorna hade HIV 
(Lekganayane & Plessis, 2012). Därför valdes sociala relationer med omsorg: vilka som 
påbörjades samt vilka som upprätthölls (McDoom et al., 2015; Kako & Dubrosky, 2013). 
En annan social förlust var att giftermål ställdes in på grund av HIV-status (Rohleder & 
Gibson, 2006). De kunde själva uppleva att HIV var som vilken sjukdom som helst, men 
ändå hade många förlorat alla sina vänner på grund av stigmat (Rohleder & Gibson, 
2006). HIV-relaterat stigma beskrevs bland annat som en förlust av vänskapsrelationer 
och att förlora dessa medförde känslor av rädsla och skam (Lekganayane & Plessis, 
2012). De kunde känna sig ensamma i sin sjukdom och att ingen kunde förstå fullt ut 
hur det var att leva med sjukdomen. Detta gällde även de med ett gott socialt stöd 
(Peltzer et al., 2016).  
 

Internalized stigma 
Upplevelse av förstörd identitet
HIV-diagnosen påverkade kvinnornas självuppfattning och identitet (Rohleder & 
Gibson, 2006). HIV/AIDS har blivit en metafor för avvikelse och denna avvikelse lade 
grunden för den förstörda identiteten hos de HIV-positiva personerna. De kunde 
beskriva sig själva som smutsiga, farliga och smittsamma. En strategi som användes för 
att hantera den nya situationen var att trycka undan sin sexualitet, eftersom sexuell 
kontakt var en potentiell smittoväg. Att inte kunna ha intima relationer ledde till sorg 
och känslomässig smärta (Rohleder & Gibson, 2006). Det fanns dem som inte ansåg sig 
vara fullständiga fruar som förtjänade lojalitet och tillät sina män smyga ut på nätterna 
(Chen et al, 2010).  Det HIV-relaterade stigmat kunde också göra att de förlorade 
känslan av att känna sig värdefulla (Lekganayane & Plessis, 2012). De kämpade även 
med hopplöshet, förtvivlan och ilska, eftersom den förstörda identiteten hade lett till 
många sociala förluster (Rohleder & Gibson, 2006). Det var som om det HIV-relaterade 



stigmat hade skapat deras verklighet, istället för de själva. Därför försökte de bygga upp 
ett nytt liv med sjukdomen, men det var mycket svårt eftersom känslor och erfarenheter 
stod i konflikt (Peltzer et al., 2016). 

Upplevelser av skam och skuld 

Det HIV-relaterade stigmat beskrevs som så skamligt att kvinnor angav att de hellre valt 
cancer och en snabb död än att leva i åratal med HIV. Att ha sjukdomen ansågs mycket 
skamfyllt och inte sällan anklagades de för att vara smutsiga (Chen et al., 2010). Det 
fanns dem som kände skuld för att de hade sjukdomen, som om de gjort något fel. Olika 
slags självanklagelser förekom och att vara HIV-positiv var så skamfyllt att det 
begränsade livet. Sjukdomen kunde ses som ett straff de gjort sig förtjänta av (Rohleder 
& Gibson, 2006).  

Perceived stigma 

Dölja status 

Det fanns en rädsla för stigmatisering, så för att undvika detta valde de att dölja sin 
HIV-status (McDoom et al., 2015).  De valde att inte ens avslöja den för nära vänner 
eller familj, vilket var ett sätt att skydda sig själv från framtida svek (Peltzer et al., 2016). 
På grund av tidigare negativa erfarenheter hade de tappat tilliten till familj, vänner, 
religiösa organisationer och vården (Peltzer et al., 2016). Den vanligaste orsaken till att 
inte avslöja sin status var dock att de inte ville att en närstående skulle skadas av HIV-
relaterat stigma (Chen et al., 2010). I vissa fall ville kvinnorna även gömma sin status 
för sig själva genom att inte testa sig, men de testade sig till slut ändå när det blev 
oundvikligt. Det fanns en motvilja att möta sin egen mottaglighet för viruset (Rohleder 
& Gibson, 2006). De var även motvilliga till att behandlas på kliniker med namnen HIV, 
AIDS eller infektionsavdelning. Även klinikens plats kunde avslöja deras status och de 
ville därför inte gå på regelbunden behandling på sådana kliniker (McDoom et al., 
2015).  De fanns de som försökte dölja sina täta sjukhusbesök genom att påstå att de 
hade andra sjukdomar, men omgivningen fortsatte ändå att ifrågasätta och misstänka 
dem (Liamputtong et al., 2009; Lekganyane & Plessis, 2012). De undvek till och med att 
delta i stödgrupper på sjukhuset, eftersom de var så rädda för att bli stämplade. 
Isolering och hemlighetshållande höll kvinnorna ifrån det stöd och behandling de 
behövde (Lekganayane & Plessis, 2012) 

 



6. Diskussion  

Metoddiskussion 

Kvalitativ innehållsanalys kan utföras med både induktiv och deduktiv metod. Båda 
tillvägagångssätten innehåller tre faser; förberedelsefas, strukturering och presentation 
av resultatet. Tillsammans så ger dessa delar en tydlig indikator på om studien är 
trovärdig och pålitlig (Elo et al., 2014). 

 
I förberedelsefasen ska passande data till studien hittas och analysenheter väljas ut. Att 
välja en passande datainsamlingsmetod ökar studiens trovärdighet (Elo et al., 2014). 
Analysenheter i artiklarna identifierades först av författarna var för sig, diskuterades 
samt sammanställdes. Detta tillvägagångssätt medförde att fler analysenheter hittades, 
vilket är en klar fördel. Enligt Elo et al. (2014) ska metoden vara relevant för syftet (Elo 
et al., 2014). Detta följdes, eftersom syftet var att beskriva HIV-positiva kvinnors 
upplevelser av HIV-relaterat stigma och den deduktiva metoden som användes hade 
just stigma i fokus samt var kvalitativ. 
 
Databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed valdes eftersom det är relevanta databaser 
för sökorden. Cinahl är en av omvårdnadens viktigaste databaser. PubMed innehåller 
artiklar inom medicin och omvårdnad. PsycInfo innehåller artiklar främst inom 
beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2012). Då alla dessa databaser är relaterade 
till och viktiga för omvårdnad valdes artiklar från just ovannämnda databaser. Sökorden 
som användes var olika i de olika databaserna. Detta på grund av att det blev en 
ohanterbar mängd sökträffar när samma sökord för Cinahl även användes i PubMed och 
PsycInfo. Därför togs orden “qualitative OR interview* OR narrative*” bort. Dessutom 
gick artiklarna i CINAHL att finna i de andra databaserna trots de olika sökorden, vilket 
stärker detta tillvägagångssätt. Enligt Karlsson (2012) används olika ämnesord i olika 
databaser, vilket innebär att det inte alltid är passande att söka i flera databaser 
samtidigt med hjälp av exakt samma sökord (Karlsson, 2012). Detta upptäcktes och 
sökorden anpassades. Valet att ta med ordet stigma redan i sökningen grundade sig på 
att pilotsökningen om HIV och kvinnor gav irrelevanta träffar för syftet. Sökträffarna 
blev dessutom återigen ohanterbara, varav anledningen till att sökordet “stigma” blev en 
del av sökningen. På så sätt begränsades sökträffarna till en mer relevant, hanterbar 
mängd. Enligt Karlsson (2012) är målet med en sökning att den ska vara så avgränsad 
att den går att hantera. 
 

Enligt Elo et al. (2014) ska urvalet bestämmas och motiveras. Begränsningar som valdes 
var peer reviewed, english language, 2006-2016, abstract available. Peer reviewed 
innebär att artikeln har granskats av en grupp forskare och godkänts för publicering i en 
vetenskaplig tidskrift (Östlundh, 2012). English language valdes för att försäkra att 
databasernas träffar var skrivna på engelska (Östlundh, 2012).  
Ett av kriterierna innefattar årtalen 2006-2016, eftersom forskningen som skulle ligga 
till grund för resultatet bör vara aktuell. Enligt Segesten (2012) redovisar och tillför 
vetenskapliga artiklar ny kunskap, så den senaste forskningen bör alltid användas 
(Segesten, 2012). Om det finns mycket forskning om ämnet ska en snäv tidsgräns sättas. 
Om det däremot är svårt att hitta träffar kan tidsperioden sträckas ut (Axelsson, 2012). 



Det fanns mycket forskning om HIV-relaterat stigma och därför sattes en snäv tidsram. 
En sökning bör vara så avgränsad att det är möjligt att gå igenom alla abstract 
(Axelsson, 2012).  Ett abstract avgör om studien är värd att läsas i sin helhet (Karlsson, 
2012). Tillvägagångssättet i denna litteraturöversikt var att gå igenom abstracts tills 
tillräckligt många relevanta resultatartiklar hittats. Många artiklar sållades bort på detta 
sätt eftersom vissa artiklar studerade både män och kvinnors upplevelser av HIV-
relaterat stigma. Begränsningen abstract available gör att vissa träffar missas, eftersom 
alla artiklar inte har abstracts. I detta fall valdes den ändå på grund av studiens design. 
 
Inklusionskriterierna bör övervägas noga (Elo et al., 2014). Arbetets fokus var HIV-
positiva kvinnors upplevelser av HIV-relaterat stigma, oberoende av barns existens. 
Alltför ofta talas det om kvinnor i samband med deras biologiska funktion som 
barnaföderskor (Forssén & Carlstedt, 2012). Att fokuset har varit just kvinnor mellan 
18-75 år som ej är gravida gjorde att träffar som PMTCT (prevention of mother to child 
transmission) kunde sållas bort. När fler träffar såsom ART (antiretroviral therapy), 
compliance med mera dök upp begränsades sökningen ytterligare genom att ta med 
ordet stigma i sökningen. Detta grundade sig i att pilotsökningen om HIV och kvinnor 
gav irrelevanta träffar för syftet. Sökträffarna blev dessutom återigen ohanterbara, varav 
anledningen till att sökordet stigma blev en del av sökningen. På så sätt begränsades 
sökträffarna till en mer relevant, hanterbar mängd. Enligt Karlsson (2012) är målet med 
en sökning att den ska vara så avgränsad att den går att hantera. 
 
Förförståelse är en del av ett deduktivt tillvägagångssätt (Henricson & Billhult, 2012). 
Det fanns ett antagande innan studien påbörjades att HIV-positiva kvinnor var 
stigmatiserade och därför undersöktes deras upplevelser vidare. Trots denna 
förförståelse om att det fanns ett stigma kring HIV-positiva kvinnor genererade 
resultatet många lärorika upptäckter. Enligt Parahoo (2014) är det av yttersta vikt att 
inte låta sin förförståelse bli ett hinder i arbetet. En forskare kan aldrig avfärda resultat 
som går emot mot den egna förförståelsen utan ska behandla och analysera all data 
likvärdigt (Parahoo, 2014). Till förberedelsefasen hör också att ha självinsikt och 
analysera vilka förmågor forskarna har (Elo et al., 2014). En av nackdelarna var dock 
författarnas begränsade metodologiska kunskaper. Möjligheten finns att 
litteraturöversikten hade kunnat utföras ännu bättre om författarna hade haft mer 
kunskap om metodologiska tillvägagångssätt. 
 
I en deduktiv analys ska en kategoriseringsmatris utvecklas för att strukturera upp data 
i olika kategorier. Kategoriseringsmatrisen har validitet om den fångar upp det som 
undersöks (Elo et al., 2014). I detta arbete användes Model of stigma som gav ett 
ramverk för det som skulle undersökas. Att utgå från en modell och att utarbeta 
underrubriker utifrån den underlättade struktureringen av analysen, genom att 
respektive analysenhet kunde läggas in under respektive rubrik. Studiens trovärdighet 
ökar om det finns en förklaring till hur kategorierna utarbetats (Elo et al., 2014). Att 
huvudrubrikerna från Churchers modell (2013) inte har översatts beror på att det inte 
fanns tillräckligt bra svenska motsvarigheter. Ingo (2007) skriver att översättningar inte 
alltid är fullständiga då olika språk har satt ord på omvärlden på olika sätt. 
 



Under analysen upptäcktes att många analysenheter passade in under flera olika 
kategorier. Ett exempel på detta var att kvinnor kunde beskriva att de kände sig 
ensamma och värdelösa, men denna känsla förstärktes av omvärldens negativa syn på 
dem. Enligt Elo et al (2014)  ska forskarna fortsätta hitta likheter och skillnader i 
materialet om analysenheterna överlappar varandra (Elo et al., 2014). Analysenheterna 
kunde ibland överlappa varandra, men sattes ändå in under specifika kategorier där de 
efter noggranna överväganden ansågs passa bäst. 

 
För att presentera data kan tabeller, figurer och bilagor användas för att beskriva hur 
data är strukturerad. Detta ökar studiens trovärdighet (Elo et al., 2014). I detta arbete 
finns Model of stigma med i metodavsnittet, vilket styrker trovärdigheten. Studiens 
överförbarhet bör också beskrivas (Elo et al., 2014). Överförbarhet handlar om ifall 
resultatet kan överföras till andra grupper och situationer. Det är alltid läsaren som 
avgör överförbarheten, men författarna skapar förutsättningar genom att noggrant 
beskriva urval, datainsamling och analys (Graneheim & Lundman, 2004). I denna 
studie har alla delar beskrivits noggrant, vilket ökar överförbarheten. 
 
Data bör diskuteras med studiekamrater eftersom utomstående personer kan hjälpa till 
med att förtydliga resultatet och öka trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). 
Studiekamrater har kontinuerligt granskat litteraturöversikten under arbetets gång och 
gett respons, vilket stärker trovärdigheten samt kvaliteten. Enligt Elo et al. (2014) kan 
face validity också användas för att öka studiens trovärdighet. Detta görs genom att 
resultatet presenteras för någon som är insatt i ämnet, som avgör om resultatet 
motsvarar verkligheten (Elo et al., 2014). I detta fall samtalade författarna om ämnet 
med Carina Winberg från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. 
Vederbörande har arbetat emot HIV-relaterat stigma i ett utvecklingsland och bekräftar 
bilden av att de HIV-positiva kan bli stigmatiserade och utstötta i samhället. 

 



Resultatdiskussion 

Huvudfynden i denna litteraturöversikt var att HIV-relaterat stigma beskrevs som 
förlust av identitet och sociala relationer. Upplevelser av HIV-relaterat stigma och 
diskriminering kunde identifieras i alla resultatartiklar. Detta HIV-relaterade stigma 
placerade alltså kvinnorna i en avvikande grupp utanför samhället, vare sig de ville det 
eller ej, vilket ledde till förluster.  Detta fynd stärks av Goffman (2011)  som beskriver en 
stigmatiserad person som en person med en avvikelse, vilket kan leda till en förstörd 
identitet. Goffman (2011) kritiseras dock av Winskell et al. (2015) som menar på att 
litteraturen om HIV-relaterat stigma som bygger på Goffmans teorier fokuserar för 
mycket på individen utan att ta hänsyn till det sociala sammanhanget (Winskell et al., 
2015). Churcher (2013) däremot belyser det HIV-relaterade stigmat utifrån fyra nivåer 
som inverkar på HIV-positiva personernas livsvärld samt upplevelse (Churcher, 2013). 
Stigmats komplexitet synliggörs tydligare utifrån Churcher’s Model of Stigma (2013) än 
om analysen enbart hade utförts utifrån individen. Kvinnornas upplevelser är det 
främsta fokuset i denna litteraturstudie, men genom att samtidigt undersöka 
omgivningens påverkan på dem tydliggörs stigmats omfattning. Detta ökar även 
förståelsen för varför kvinnorna känner och agerar som de gör. 
 
Kvinnor valde att dölja sin status för att behålla sina sociala relationer och undvika 
stigmatisering (McDoom et al., 2015; Peltzer et al., 2016; Rohleder & Gibson, 2006; 
Liamputtong et al., 2009; Lekganyane & Plessis, 2012). Churcher (2013) förklarar 
vidare att rädslan för att få sin status avslöjad ledde till att färre personer med HIV 
uppsökte vård (Churcher, 2013). En nackdel med att dölja sin status var att det 
medförde en känsla av ensamhet och isolering (Peltzer et al., 2016). Det blev alltså som 
en ond cirkel då de drog sig undan på grund av social skam, samtidigt som de egentligen 
behövde sitt sociala stöd mer än någonsin. Enligt Lia, Leea, Thammawijayab, 
Jiraphongsab C., & Rotheram-Borusa (2008) är gott socialt stöd är en skyddande faktor 
mot depression. Drain et al. (2015) i sin tur beskrev även att HIV är en riskfaktor för 
psykisk ohälsa och en bidragande orsak till dåligt socialt stöd, som i sin tur kan leda till 
depression (Drain et al., 2015). Erfarenhet visar att gemenskap är viktigt för alla 
människor i varierande grad under hela livet. Enligt McDoom et al (2015) underlättade 
ett gott socialt stöd uppsökandet av vård medan stigma tvärtom motverkade detta under 
hela sjukdomens lopp (McDoom et al., 2015).  

Campbell et al. (2011)  undersökte olika strategier som kunde användas av HIV-positiva 
personer för att hantera stigmatisering. Några fungerande strategier var att ha tillgång 
till gott socialt stöd samt att kunna konstruera nya positiva sociala identiteter.  En social 
identitet påverkas av hur andra ser på oss och den blir antingen positiv eller negativ 
beroende på om man kan motstå eller internaliserar det HIV-relaterade stigmat 
(Campbell et al., 2011). Det kan vara lätt att påstå att om individen motstår internalized 
stigma kommer deras identitet vara positiv, men omgivningens inverkan på individens 
syn på sig själv är mycket större än vad många tror. 

Det HIV-relaterade stigmat kunde även upplevas som en förlust av identitet, vilket 
orsakade mycket skam och lidande (Peltzer et al., & Rohleder & Gibson, 2006). 
Kvinnorna kände sig även avvikande, farliga och smutsiga (Rohleder & Gibson, 2006). 



Att se ner på sig själv måste vara den värsta sortens stigma, eftersom att de som 
diskriminerar då har lyckats. Stigmat beskrevs vidare som en förlust av värdighet 
(Lekganayane & Plessis, 2012 & Peltzer et. al., 2016). Tidigare studier beskrev att 
förlusten av värdighet kan bero på sjukdomens promiskuösa rykte (Campbell et al., 
2011). Globalt förväntas kvinnor vara pryda, rena och hålla högre moralisk standard än 
män. HIV-relaterat stigma upplevdes som mer intensivt för kvinnor än vad det var för 
män (O’Brien & Bloom, 2014).  Att då ha en HIV-diagnos som kvinna kan därför 
innebära en stor förlust av värdighet, utan att det har tagits hänsyn till den enskilda 
kvinnan.   
 
Ett annat intressant fynd var att det HIV-relaterade stigmat hade skapat kvinnornas 
verklighet, istället för de själva (Peltzer et al., 2015).  Karnilowicz (2011) beskrev att en 
livshotande eller kronisk sjukdom förändrade individens självuppfattning, syn på livet 
samt gav nya insikter. Sjukdomen var ett hot mot den vårdsökande personens identitet. 
Att inte veta hur de skulle leva med sjukdomen gav en utsatthet och förlust av kontroll 
(Karnilowicz, 2011) Att kvinnorna kände att de var sin sjukdom var ledsamt att ta del av 
men belyste samtidigt vikten av sjuksköterskans roll. Personcentrerad omvårdnad 
strävar efter att se den vårdsökande personen som mer än bara sin sjukdom (Ekman et 
al., 2011). Att som sjuksköterska kunna stötta den vårdsökande till att hitta en ny 
identitet utanför sjukdomsvärlden är en av de viktigaste uppgifterna för att den 
vårdsökande ska kunna uppnå hälsa. Hälsa kan ses ur ett holistiskt perspektiv där målet 
är att kunna utföra dagliga aktiviteter, nå sina mål samt kunna känna livskvalité 
(Nordenfelt, 2007).  Att det HIV-relaterade stigmat påverkade kvinnornas dagliga liv i 
den utsträckning det gjorde var ett överraskande resultat, men visade samtidigt på hur 
viktigt det är att belysa deras upplevelser.  
 
I flertalet av artiklarna återgav kvinnorna hur sjukvårdspersonal diskriminerade dem 
(Lekganyane & Plessis, 2012; Peltzer et al., 2016; Liamputtong et al, 2009; Ion & Elston, 
2015; Buseh & Stevens, 2008).  Att sjukvårdspersonal har en tendens att diskriminera 
utsatta grupper i samhället styrks även av Van Boekel, Brouwers, Weeghel & Garretsen, 
2013; Suominen et al., 2009; Gray, 2002). Gray (2002) beskrev även att med ökad 
kunskap om den utsatta gruppen i fråga minskade stigmatiseringen (Gray, 2002). Något 
att ha i åtanke är att det krävs makt för att kunna diskriminera någon (Lekas, Siegel & 
Schrimshaw, 2006). Sjuksköterskorna missbrukar därmed sin makt eftersom 
de diskriminerar de vårdsökande personerna, istället för att föra deras talan. Enligt 
McCance, McCormack & Dewing (2011) strävar personcentrerad vård efter att återställa 
maktbalansen mellan vårdaren och sjukvårdpersonalen för att minska den 
vårdsökandes underläge (McCance, McCormack & Dewing, 2011). Klinisk erfarenhet 
visar att hierarkier där den vårdsökande personen står längst ner förekommer i vården 
och personcentrerad omvårdnad kan vara ett sätt att motarbeta detta. 

 



Slutsats 

Kvinnornas upplevelser av HIV-relaterat stigma påverkade deras liv på många olika 
plan. Omgivningens attityd mot dem påverkade mycket. Om omgivningen istället hade 
varit accepterande skulle det HIV-relaterade stigmat inte funnits och kvinnorna skulle 
inte ha upplevt de förluster resultatet visade. Kvinnorna upplevde det HIV-relaterade 
stigmat som en andra sjukdom, vilket orsakade lidande. Slutsatser som kan dras är 
alltså att kvinnornas upplevelse av hälsa påverkades negativt av stigmat. Att belysa 
kvinnornas upplevelser av det HIV-relaterade stigmat är därför viktigt för att kunna 
främja hälsa hos dem, vilket är sjuksköterskans uppgift.  

Kliniska implikationer  

Arbetet har resulterat i ökad kunskap och medvetenhet om stigmatisering samt dess 
konsekvenser. HIV är sällsynt i Sverige, men stigmatisering mot andra utsatta grupper i 
samhället finns även inom den svenska sjukvården. En utsatt grupp är personer med 
psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal är medvetna om 
den stigmatisering som finns för att kunna motarbeta stigmatisering mot utsatta 
grupper, främja hälsa och ha ett gott bemötande gentemot alla. Att ha gott bemötande 
är en grund för all hälsofrämjande omvårdnad. Detta bidrar till en tillgänglig vård för 
alla och att utsatta grupper inom svensk sjukvård i framtiden kan bemötas på ett värdigt 
sätt.  

Vidare forskning  

Forskning om HIV-positiva kvinnors upplevelser i Sverige är mycket begränsad och 
därför önskas mer forskning om detta.  Det är relevant eftersom 6800 personer lever 
med en känd HIV-diagnos i Sverige idag och det tillkommer cirka 450 nya fall per år 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Det behövs också mer kvalitativ forskning om HIV-
positiva personers upplevelser av HIV-relaterat stigma. Det önskas mer forskning om 
hur stigmat kan motarbetas och hanteras, eftersom stigma kan orsaka sämre hälsa. 
Under arbetets gång väcktes även intresset för att undersöka om det finns skillnad i hur 
HIV-positiva män stigmatiseras i jämförelse med HIV-positiva kvinnor. Kopplingen 
mellan psykisk ohälsa och HIV-relaterat stigma hade också varit intressant att 
undersöka vidare.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod  
Del I. 
Beskrivning av studien 
 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?         Ja        Nej 
 

Kunskapsläget inom det aktuella området är       Ja        Nej 
beskrivet? 
 

Är syftet relevant till ert examensarbete?             Ja                   Nej 
 

Är urvalet beskrivet?        Ja      Nej 
 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på 
någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 

Beskrivs vald kvalitativ metod?                     Ja  Nej 
Hänger metod och syfte ihop?                     Ja   Nej 
(Kvalitativt syfte – kvalitativ metod) 
Beskrivs datainsamlingen?                                                    Ja   Nej 
Beskrivs dataanalysen?                      Ja   Nej 
Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/                         Ja      Nej 
ställningstagande?        
Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussionen?     
                                                                          Ja      Nej 
Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?                Ja                               Nej 
Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i diskussionen?     
                                                                          Ja   Nej 
 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 



Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 

…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 

Deltagarkarakteristiska    
Antal……………………        
Ålder…………………....        
Man/Kvinna…………….        
 

Granskare sign: ………………………………………………. 
 

Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 

 

 



Bilaga 2    

Artikelmatris  

Artikelmatris 
Författare, 
Land & År 

Titel Syfte Metod Slutsats Kvalitet 

Kako, P.,  & 
Dubrosky, R. 
(2013). 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“You Comfort 
Yourself and 
Believe in 
Yourself”: 
Exploring 
Lived 
Experiences 
of Stigma in 
HIV-Positive 
Kenyan 
Women” 
 

Undersöka 
upplevelser 
av stigma 
hos 54 HIV-
positiva 
kvinnor i 
Kenya. 
 

Longitudinell 
kvalitativ 
narrativ metod 
 

Studien visar att 
HIV-positiva 
kvinnor är 
marginaliserade. 
Huvudfynden 
bekräftar att 
fortsatt 
utvärdering av 
stigma krävs och 
hjälp att länka 
dessa kvinnor med 
stödgrupper och 
andra resurser. 
 
  

12/13 

Liamputtong, 
P., Haritavorn, 
N., & Kiatying-
Angsulee, N. 
(2009).  
Australia/ 
Thailand 
 

“HIV and 
AIDS, stigma 
and AIDS 
support 
groups: 
Perspectives 
from women 
living with 
HIV and AIDS 
in central 
Thailand” 

Undersöka 
kvinnors 
perspektiv av 
samhällets 
attityder 
gentemot 
kvinnor som 
lever med 
HIV. 
  

Kvalitativ 
metod, 
fenomenologi, 
djupgående 
intervjuer och 
observationer. 
n=26.    
 

Det finns stigma 
och rädsla mot 
HIV/AIDS i 
Thailand och 
särskilt mot 
kvinnor som denna 
studie visar. 
Rädslorna 
härstammar från 
hur sjukdomen 
framställts i media. 
 

12/13 

 



Författare, 
Land & År 

Titel Syfte Metod Slutsats Kvalitet 

Chen, W., 
Shiu, C., 
Simoni, J., 
Zhao, H., 
Bao, M., & 
Lu, H. 
(2011).  

USA/Kina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In sickness 
and in health: 
a qualitative 
study of how 
Chinese 
women with 
HIV navigate 
stigma and 
negotiate 
disclosure 
within their 
marriages/ 
partnerships 
 
 

Syftet är att 
beskriva hur 
HIV-postiva 
kinesiska 
kvinnor 
klarar av det 
extrema 
stigma av 
deras 
sjukdom. 
Studien 
beskriver 
också hur 
stigmat 
påverkar 
deras beslut 
att avslöja 
sin status för 
sin make.  

Djupgående 
intervjuer. n=26. 
 

Resultatet visade 
att det var en 
kamp för 
kvinnorna om de 
skulle avslöja sin 
status eller inte. 
Stigmat 
upplevdes som 
akut och så 
skamligt att de 
hellre skulle valt 
en annan 
sjukdom, t.ex. 
cancer. 

12/13 

Robert 
Lekganyane., 
R., & och du 
Plessis., G. 
(2012).  
Sydafrika 
 
  

Dealing With 
HIV-Related 
Stigma: A 
Qualitative 
Study of 
Women 
Outpatients 
From the 
Chris Hani 
Baragwanath 
Hospital 
 

Syftet är att 
avslöja hur 
kvinnor med 
HIV 
upplever och 
hanterar 
HIV-
relaterat 
stigma. 

Semistrukturera
de intervjuer. 
n=6. 
 

Kvinnorna 
upplevde en 
förlust, vilket 
ledde till känslor 
av skuld och 
skam. Det i sin 
tur ledde till 
social isolering 
och 
hemlighetshållan
de av deras 
status. Skam 
ledde till 
självstigma.  

12/13 



Författare
, Land & 
År 

Titel Syfte Metod Slutsats Kvalitet 

Peltzer, J., 
Domian, 
E., & Teel, 
C. (2016).  
USA 
 

Infected Lives: 
Lived Experiences 
of Young African 
American HIV-
Positive Women 
 

Syftet är att 
förstå HIV-
positiva 
afroamerikansk
a kvinnors 
upplevelser. 
  

Kvalitativ studie 
med 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
ansats för 
djupgående 
undersökningar 
om HIV-
positiva 
afroamerikansk
a kvinnor. n=11. 
  

Resultatet 
visade att 
diagnosen 
skapade en ny 
värld där 
kvinnorna levde 
ensamma med 
sjukdomen. 
Kvinnorna 
kände att ingen 
kunde förstå 
fullt ut hur det 
var att leva med 
HIV.  

12/13 

Ion, A., & 
Elson, D. 
(2015).  
Kanada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examining the 
Health Care 
Experiences of 
women living 
with Human 
Immunodeficienc
y Virus (HIV) and 
HIV-related 
stigma 

Vilken roll har 
stigma i HIV-
positiva 
kvinnor- nas 
liv? 

Djupgående 
intervjuer. 

n= 17. 

 

Resultatet visar 
att hälso- 
sjukvård är 
socialt 
avgörande för 
kvinnorna. 
Forskarna 
föreslår en 
patientcentrera
d omvårdnad, 
för att 
balansera 
makten. 

12/13 

Buseh, A., 
& Stevens, 
P., 
(2006). 
USA 

Constrained but 
not determined 
by Stigma: 
Resistance by 
African American 
Women Living 
with HIV 

Syftet är att 
undersöka hur 
afroamerikansk
a kvinnor 
upplever och 
svarar på HIV-
relaterat stigma 

Djupgående 
intervjuer. 
(narrativer). n = 
29 

Studien visar 
att kvinnorna 
som deltog 
upplevde 
stigma som 
existentiell 
förtvivlan samt 
sociala 
förluster. 

12/13 



Författare, 
Land & År 

Titel  Syfte Metod Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

McDoom, 
M., 
Bokhour, 
B., 
Sullivan, 
M., & 
Drainoni, 
M. (2015). 
USA 

“How Older 
Black 
Women 
Perceive the 
Effects of 
Stigma and 
Social 
Support on 
Engagement 
in HIV 
Care” 

Förstå äldre 
mörkhyade 
kvinnors 
upplevelser 
och 
uppfattningar 
om stigma 
och socialt 
stöd och hur 
det antingen 
underlättar 
eller 
försvårar 
engagemang i 
HIV-vård. 

Kvalitativ, 
djupgående, 
semistrukturerade 
intervjuer. n=20. 

Det 
framkommer i 
intervjuerna 
att kvinnorna 
är mer 
engagerade i 
HIV-vård om 
de avslöjat sin 
status till 
någon och 
accepterat 
hjälp. Det 
sociala 
sammanhanget 
de befinner sig 
är inte bara en 
hjälp, utan 
också en 
belastning om 
de upplever 
stigma och 
brist på stöd 
från familj, 
vänner och 
vårdgivare 
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"We are not 
Fresh": 
HIV-
positive 
women talk 
about their 
experience 
of living 
with a 
spoiled 
identity. 

Syftet var att 
upptäcka hur 
kvinnor med 
lite socialt 
stöd efter 
HIV-
diagnosen 
upplevde och 
klarade av en 
förstörd 
identitet.  

Intervjuer. n = 10.  De fann att 
kvinnor som 
gått i terapi 
aktivt arbetade 
med att bygga 
en positiv 
identitet som 
var stark och 
hälsosam. 
Kvinnor som 
inte deltog i 
terapi hade 
inte en lika 
positiv 
identitet. 
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