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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Humant immunbristvirus är en kronisk infektionssjukdom som bryter ner 
immunförsvaret. En obehandlad HIV leder till döden. Allmänhetens fördomar kring HIV 
påverkar den drabbade i form av diskriminering. Det livsviktiga vårdbehovet som utgörs av 
HIV patienterna måste förlita sig på sjukvården som innefattar möten med sjukvårdspersonal. 
I ett möte är bemötandet grunden och sjukvårdspersonalens bemötande utgör patienters 
upplevelser av sjukvården. En god omvårdnad innefattar gott bemötande. Sjuksköterskan 
ansvarar för omvårdnad vilket innebär ett patientnära arbete med mål att ge evidensbaserad 
och anpassad sjukvård, lindra lindande och främja hälsa.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelser hos patienter med HIV i möten med 
sjukvårdspersonal 
Metod: Studien har genomförts som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Analysen 
inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys 
med kondensering av meningsenheter följt av kodning och kategorisering.  
Resultat: Resultatet framkommer i tre huvudkategorier som är Upplevelser av 
stigmatisering, kommunikationens betydelse och Att bemötas som alla andra. Resultatet visar 
att patienter med HIV upplever stigmatisering med känslor av skuld och skam i möten med 
sjukvårdspersonal. Bemötanden upplevs undvikande, fördomsfulla och kränkande och är 
stigmatiserande. Patienterna upplever att kommunikationen i möten med sjukvårdspersonal är 
kränkande och känner missmod och förakt. Patienterna upplever dock även möten med 
sjukvårdspersonal som ger patienterna känslor av tillit, trygghet och uppmuntran. Patienterna 
upplever en vänskaplig relation till sjukvårdspersonalen. Patienterna upplever att de blir 
bemötta som alla andra. 
Slutsats: Studien ger en överblick hur patienter med HIV upplever möten med 
sjukvårdspersonal. Hur vida patienter upplever bemötandet av sjukvårdspersonal påverkar 
patienters upplevelser. Patienter upplever stigmatisering och kränkande kommunikation i 
möten med sjukvårdspersonal och känner skuld och skam över sin HIV. Dock upplever flera 
patienter även varma och positiva känslor av möten med sjukvårdspersonal. Forskning som 
berör sjukvårdspersonals uppfattning och kunskap kring HIV bör studeras för att undersöka 
sjukvårdspersonalens bemötande mot patienter med HIV. Ytterligare studier som belyser 
patienter med HIV och upplevelserna av sjukvården kan rekommenderas för framtida 
forskning. 
 
 
  
Nyckelord: HIV, Kommunikation, Kvalitativ litteraturstudie, Mötet, Patient, 
Sjukvårdpersonal, Upplevelse 
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Inledning 
 
Humant immunbristvirus (HIV) är enligt (World Health Organization [WHO], 2016) en 

världsomfattande sjukdom som bryter ner immunförsvaret. Drabbade personer har ett behov 

av sjukvård då en obehandlad HIV infektion försvagar immunförsvaret allvarligt och 

tillståndet förvärras till AIDS som är ett livshotande tillstånd. Vidare beskriver WHO (2016) 

att cirka 36,7 miljoner personer lever med HIV och under år 2015 skedde globalt 1,1 miljoner 

dödsfall relaterade till HIV. Antalet dödsfall har dock minskat och WHO (2016) menar att det 

beror på ökad användning av behandlingar och mediciner.  

 

Enligt UNIAIDS (2011) är HIV en stigmatiserad sjukdom och bristande kunskap om 

infektionen gör att personer med HIV lever med dömande bemötande och diskriminering av 

allmänheten. UNIAIDS (2011) beskriver även att upplevelser av stigmatisering är förknippat 

med sämre livskvalitet, social isolering och försämrat välbefinnande. Socialstyrelsen (2016) 

beskriver att patienter kan ta avstånd från sjukvården på grund av rädsla över att mötas av 

stigmatisering. Enligt International Council of Nurses [ICN] (2012) ska alla möten med 

patienter ska bygga på respekt och värdighet. Patienter ska vårdas som unika individer och 

individuella värderingar ska tillgodoses. 

 

Med tanke på att upplevelser av stigmatisering kan innebära att patienter tar avstånd från 

möten med sjukvården på grund av rädsla (Socialstyrelsen, 2016) är det relevant att belysa hur 

patienter upplever mötets betydelse. Socialstyrelsen (2015) beskriver att mötet kvalité formas 

av bemötandet. Bemötandet är grunden i omvårdanden och utformas således av 

sjukvårdspersonal. Enligt Kinsler et al. (2007) finns det bristfällig forskning som omfattar 

upplevelser av möten med sjukvårdspersonal hos patienter med HIV och en sammanställning 

av befintlig forskning kan bidra till en övergripande inblick av upplevelser hos patienter med 

HIV av möten med sjukvårdspersonal.  

Bakgrund 
 

HIV 
 
HIV påverkar immuncellerna och försvagar immunförsvaret hos de drabbade personerna och 

bidrar till en ökad känslighet för infektioner och vissa sorter av cancer. HIV är en succesiv 

sjukdom vilket kan göra det svårt för de drabbade att upptäcka sjukdomen i tidigt skede. De 
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första veckorna kan upplevas symtomfria eller genom influensaliknande symtom som feber, 

halsont och huvudvärk. Efter ett tag kan symtomen utvecklas till svullna lymfkörtlar, 

viktminskning och diarré (WHO, 2014). Inget botemedel har lyckats framställas för 

sjukdomen, dock finns det behandlingar som kan stoppa utvecklingen av sjukdomen genom 

att stärka immunförsvaret. Utan behandling bryts immunförsvaret ner totalt och patienter 

drabbas av infektioner som kroppen inte kan övervinna vilket utgör ett livshotande tillstånd 

(AIDS) (Socialstyrelsen, 2016). Enligt WHO (2016) har HIV- relaterade dödsfall minskat 

med 36 % sedan 2010 vilket beror på att patienter har ökat användningen av sjukvård och 

läkemedelsbehandlingar. Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) har patienter med en 

läkemedelsbehandlad HIV goda förutsättningar att leva ett normalt liv. Dock utgör 

följdsjukdomar, läkemedelsbehandlingar, läkemedelsbiverkningar, rådgivningsbehov och 

psykiska ohälsotillstånd ett behov av sjukvård för patienterna.  

 
HIV är en globalt stigmatiserad sjukdom (UNIAIDS, 2011) och enligt Kinsler, Wong, 

Saylers, Davis och Cunningham (2007) orsakar upplevelser av stigmatisering rädsla hos 

patienter och bidrar till att flera patienter med HIV undviker sjukvården.  

 

Mötet och bemötandets betydelse 
 
Ett möte innebär en interaktion mellan individer. Grunden till all kontakt och all mänsklig 

utveckling sker via möten mellan människor. Möten inom sjukvården ska bygga på trygghet. 

Ett bra möte väcker känslor av glädje och tillfredställelse medan otrygga möten kan bidra till 

känslor som rädsla, frustration och uppgivenhet (Hansson Pourtaheri, 2007). Sveriges 

kommun och landsting [SKL] (2011) beskriver hur patienters upplevelser av rollbarriärer i 

mötet med sjukvårdspersonal kan orsaka känslor av underläge på grund av den 

beroendeställningen som en sjuk patient befinner sig i. Socialstyrelsen (2015) menar att alla 

vårdsituationer är ett ojämnt möte mellan olika parter. Sjukvårdpersonal har en yrkeskunskap, 

yrkesstatus och ett fackspråk som lätt kan bidra till att patienter känner sig i underläge i möten 

vilket ställer krav på sjukvårdspersonalens bemötande. Vidare menar Socialstyrelsen (2015) 

att bemötandet är grunden i ett möte och påverkar hur en individ upplever mottagandet i ett 

möte mellan en eller flera individer.  

 

Upplevelser av bemötanden är individuella men känslor som trygghet och respekt i ett möte 

kan bevisa ett gott bemötande. Hur vida patienter upplever bemötanden av sjukvårdspersonal 

påverkar vårdens effekt. Fortsättningsvis förklarar Socialstyrelsen (2015) att bemötandet ingår 
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i sjukvårdspersonalens professioner och skall inte påverkas av eventuella föreställning om 

patienters sjukdomar, livsval eller identiteter. Vidare beskriver SKL (2011) att ett bemötande 

kan avgöras beroende på hur kommunikationen mellan patient och sjukvårdspersonal sker. En 

språklig kommunikation innebär att information överförs genom tal eller skrift. En icke- 

verbal kommunikation innebär att information framkommer genom kroppsspråk, gester och 

ansiktsuttryck. Både verbal och icke- verbal kommunikation påverkar en patientens 

individuella upplevelse av bemötandet beroende på hur och vilken information 

sjukvårdspersonal förmedlar (ibid.). Genom att bemöta patienter med lika värde kan 

sjukvårdspersonal öka patienters tillit och motivation till sjukvården (Magnus et al., 2013). 

ICN (2012) beskriver att bemötandet är en del av omvårdnaden och är grunden i möten 

mellan patient och sjukvårdspersonal. Upplevelser är enligt Laing (1969) ett individuellt 

fenomen med individuella intryck där personers beteenden uppfattas olika för alla individer. 

En upplevelse är enligt Petersson och Strang (2012) även en individs synsätt och känslor i 

olika situationer och varierar från person till person. 

 

Sjuksköterskans roll i möten.  
 

Omvårdad är sjuksköterskans ansvarsområde och innefattar patientnära arbete med strävan 

efter att uppnå en god relation till patienten och skapa förtroende. Ett dåligt bemötande kan 

bidra till bristande förtroende till sjuksköterskor och påverkar kvaliteten på omvårdanden 

(Svensksjuksköterskeförening, 2009).  Omvårdnad är ett fenomen som främjar hälsa och 

välbefinnande samt förebygger lidande och ohälsa. Ett mål för omvårdanden innebär en 

balans mellan respekt, gott bemötande, delaktighet, kunskap, maktbalansen i 

omvårdandsrelationer och en individuellt anpassad vård och omsorg 

(Svensksjuksköterskeförening, 2010). För att sjuksköterskan skall kunna bygga en relation till 

patienten krävs det att sjuksköterskan utövar omvårdnad med respekt för alla människors lika 

värde. Sjuksköterskan skall visa ödmjukhet och respektera patientens livsval och värderingar 

(ICN, 2007). Det som även ingår i sjuksköterskans profession är förmågan att kommunicera 

med patienter och dess närstående på ett empatiskt och lyhört sätt för att visa stöd, ge 

vägledning samt att ha förmågan att tillvara ta det friska hos patienten. Likaså ingår det att 

främja etiska förhållningssätt, främja en miljö där enskilda individer respekteras och ansvaret 

över att en patient får korrekt och tillräcklig information.  
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Sjuksköterskans arbetsroll innebär även att öppna kommunikationen mellan andra 

sjukvårdsprofessioner för att kunna ge patienten optimal sjukvård (Socialstyrelsen 2005). 

Sjuksköterskor utgår efter Hälso- och sjukvårdslagen som talar för att ge vård på lika villkor 

till alla individer (Hälso- och sjukvårdslagen [1982:763]). Sjuksköterskor har det yttersta 

ansvaret för omvårdanden och genom att bemöta patienter med respekt för den enskilda 

individen, livsval och önskemål utgörs grunden för en god omvårdnad (ICN, 2007). 

Sjukvårdspersonal innefattar personer som har som yrke att vårda människor med diverse 

ohälsotillstånd och sjukdomar. En vårdare beskrivs som en person vars primära uppgift är att 

vårda och bevara patienters värdighet (Kasen, 2013). Föreliggande studie inriktas 

huvudsakligen på sjuksköterskans profession samt i ringa mängd läkare och benämns därför 

som sjukvårdspersonal.  

 

Teoretisk referensram  
 
Joyce Travelbees (1971) teori om mellanmänskliga aspekter i omvårdnaden fokuserar på att 

skapa en förståelse av relationen mellan patient och sjukvårdspersonal. Upplevelser som sker i 

mötet kan haft inflytande i interaktionen och kan påverkat den andra parten (ibid). Travelbee 

(1971) menar att individens mänsklighet ignoreras om denne likställdes med en sjukdom 

vilket försvårar omvårdandens syfte. Kommunikation är en viktig faktor i relationen mellan 

och patient och sjukvårdspersonal. Kommunikation uppstod vid varje möte genom att verbalt 

samtala men även genom beteenden, bemötanden, ansiktsuttryck och gester. Det ingår i 

sjukvårdspersonalens roll att inge hopp genom att vara tillgänglig och villig att lyssna till 

patientens oro och rädslor. Detta ger möjlighet till en god kommunikation. Travelbee (1971) 

beskriver att kommunikation är en upplevelse för patienten och kan erfaras som god och 

meningsfull men det kan även upplevas som frustrerande om kommunikationen brister. Det 

kan skapa hinder i samspelet mellan sjukvårdspersonal och patient. Det som kan förhindra en 

god kommunikation är anklagelser, skuld och förnedring gentemot patienter. Det förekommer 

att sjukvårdpersonal lägger skuld på patienterna genom att anklaga patienterna att ha orsakat 

diagnosen, vilket kan bidra till att patienterna känner sig dumma och betydelselösa. 

Sjukvårdpersonalen kan även ge intryck av att inte ha tid att visa empati för en specifik 

patient vilket kan få patienten att känna sig illa till mods. Det kan bidra till att patienter inte 

vågar tala om hur de egentligen mådde. Rädsla för sjukvårdspersonalens bemötande kan även 

skrämma bort patienter från att söka vård. Travelbees (1971) teori om mellanmänskliga 
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aspekter kan relateras till upplevelser i mötet med sjukvårdspersonal hos patienter med HIV 

på grund av de känslor som uppstår av möten beroende på sjukvårdspersonalen bemötande.  

Syfte  
 
Syftet med studien var att belysa upplevelser hos patienter med HIV i möten med 

sjukvårdspersonal. 

Metod 
 
Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie. Polit och Beck (2011) förklarar att en 

kvalitativ litteraturstudie är en sammanställning av tidigare utförd forskning. Olsson och 

Sörensen (2012) menar att en litteraturstudie skall genomföras med trovärdighet och 

noggrannhet. I kvalitativa studier förhåller sig forskaren till ett holistiskt synsätt, arbetar för 

att se helheter och arbetar subjektivt för att nå resultat. Kvalitativ forskning innebär att studien 

är uppbyggd med fokus på djupare kunskap i form av känslor, tankar och upplevelser (ibid). 

Syftet i föreliggande studie var att belysa upplevelser vilket bidrog till valet av en kvalitativ 

litteraturstudie. 

 
Urval 
 
Ett inklusionskriterie för att artiklarna skulle inkluderas i föreliggande studie var att artiklarna 

skulle vara vetenskapligt granskade (Peer reviwed). Vetenskapligt granskad innebär enligt 

Olsson & Sörensen (2012) att en sakkunnig bedömning av personer som är insatta i ämnet har 

bedömt artikeln som en vetenskaplig tidskrift. Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska, vara publicerade tidigast år 2005 och att alla artiklar skulle 

innehålla etiska övervägande. Slutligen var ett inklusionskriterie att artiklarna skulle vara av 

kvalitativ ansats. Både män och kvinnor inkluderades i föreliggande studie och benämndes 

som patienter. Ett exklusionskriterier i föreliggande studie var artiklar som enbart beskrev 

patientens upplevelser av mötet med andra professioner utöver sjuksköterskor. I ett fåtal 

möten mellan patienter och sjuksköterskor deltog läkare vilket är orsaken till att syftet 

beskriver möten med sjukvårdspersonal och inte endast möten med sjuksköterskor. Ytterligare 

exklusionkriterier var artiklar som inte belyste patienternas upplevelser samt artiklar med 

patienter under 18 år.  
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Datainsamling  
 
Datainsamlingen genomfördes i referensdatabaserna CINAHL och PubMed. Enligt Axelsson 

(2012) är CINAHL och PubMed relevanta referensdatabaser för vårdvetenskaplig forskning 

(ibid). Forsberg och Wengström (2008) förklarade att CINAHL innehåller artiklar som berör 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. PubMed innehåller huvudsakligen artiklar inom 

medicin, omvårdnad och odontologi (ibid).  

 

Artikelsökningar i CINAHL genomfördes utifrån kontrollerade sökord från CINAHL ordlista 

Cinahl Headnings. Även enstaka fritextsökning i CINAHL genomfördes. Enligt Statens 

Beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2014) innebär fritextsökning att relevanta ord 

används som sökord för att hitta specifika artiklar. I PubMed genomfördes artikelsökningarna 

med söktermer från PubMeds ordlista MeSH. Sökord som användes som CINAHL Headings 

och MeSH- termer var: Infected patients, Attitude of Health Personnel, HIV infections, 

HIV/AIDS nursing, Professional-client relations, Professional-patient relations, Patient 

attitude, Social Perception, Quality of Health Care, Nursing Care, Qualitative Research och 

HIV/AIDS nursing. Sökord som användes vid fritextsökning var: Experience, Provider och 

HIV- Infected patient. 

 

Alla sökord kombinerades med AND och/eller OR. Forsberg och Wengström (2008) 

beskriver att AND och OR är booleska operatorer som kan användas mellan sökorden. 

Genom att kombinera sökningar med AND begränsas sökningen till ett smalare resultat. 

Genom att kombinera sökorden med OR utvidgas sökningen och ger ett bredare resultat 

(ibid).  

 

Sammanlagt gav resultatet för artikelsökningarna 401 artiklar. Alla 401 artiklar lästes på 

titelnivå. 307 artiklar valdes bort efter läsning på titelnivå på grund av att titeln inte relaterade 

till syftet i föreliggande studie. Sedan gick 94 artiklar vidare för läsning på abstrakt nivå. 

Därefter föll 75 artiklar bort efter läsning på abstrakt nivå då artiklarna hade kvantitativ ansats 

eller inriktades på upplevelser från andra än patienter. Vidare lästes 19 artiklar i fulltext. 

Slutligen valdes fyra artiklar bort efter att ha lästs i fulltext eftersom även dessa artiklar 

upptäcktes ha kvantitativ ansats samt inriktning på sjukvårdpersonalens upplevelser istället 

för patientens. Sammanlagt 15 artiklar valdes vidare för kvalitetsgranskning. För att se 

artikelsökningstabell se bilaga 1.  
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Kvalitetsgranskning  
 
De 15 valda artiklarna kvalitetsgranskades utifrån en kvalitetsgranskningsmall som 

inhämtades från SBU:s handbok. SBU står för Statens beredning för medicinsk utvärdering 

och gör utvärderingar av metoder som används inom hälso- och sjukvården (SBU, 2014). 

Enligt Rosen (2012) måste vetenskapliga studier granskas utifrån risken för systematiska fel. 

Målet med granskningen var att bedöma artiklarnas kvalitet som hög, medel eller låg för att 

undvika systematiska fel. Kvalitetsgranskningsmallen består av fem avsnitt som ifrågasätter 

artiklarnas syfte, urval, datainsamling, analys och resultat.  

 

En genomgång av kvalitetsgranskningsmallen genomfördes för att klargöra mallens olika 

avsnitt. En procentsats för hög, medel eller låg kvalitet bestämdes och beroende på 

omfattningen av artiklarnas innehåll avgjorde procentsatsen. Artiklar med procentsats 80 – 

100 % bedömdes ha hög kvalitet, 60 – 80 % bedömdes ha medel kvalitet och artiklar som fick 

en procentsats under 60 % bedömdes ha låg kvalitet. Alla 15 artiklar granskades enskilt för att 

sedan jämföras med varandras granskningsresultat och se över likheter och skillnader i 

bedömningen av artiklarnas kvalitet. Fyra artiklar bedömdes som låg respektive medel 

kvalitet och exkluderades ur föreliggande studie. Resterande elva artiklar uppnådde 80 – 100 

% och ansågs erhålla hög kvalitet och inkluderades i studien. För artikelöversiktstabell se 

bilaga 2. 

 

Dataanalys 
  
Elva artiklar inkluderades i föreliggande studie och analyserades som en kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys som innebär att meningsenheter väljs ut ur textmaterial. 

Meningsenheterna kondenseras och kodas för att sedan kategoriseras (ibid.).  

 

Efter att alla elva artiklar lästs igenom noggrant upprepade gånger följde sortering av 

meningsenheter och textstycken ur artiklarnas resultatavsnitt. Graneheim och Lundman 

(2004) förklarar att meningsenheter är meningsbärande delar av texten. En meningsenhet kan 

utgöras av textstycken, meningar och ord som hör samman genom sitt innehåll (ibid). För att 

inte missa relevanta meningsenheter upprepades processen två gånger. Varje meningsenhet 

som valdes ut jämfördes i förhållande till syftet. Meningsenheterna dokumenterades på 
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engelska men översattes sedan till svenska eftersom resultatet i föreliggande studie skulle 

presenteras på svenska. Ett svenskt- engelskt lexikon användes som hjälpmedel vid 

översättningen.  

 

Vidare kondenserades meningsenheterna för att framhäva det innehåll av meningsenheterna 

som relaterade till syftet i föreliggande studie. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

kondensering sker genom en process genom att göra meningsenheterna kortare samtidigt som 

de centrala innehållet i meningsenheten bevaras. För att underlätta kondenseringen skrevs 

meningsenheterna ut på papper. För att få ut kärnan i meningsenheterna användes 

överstrykspenna som hjälpmedel. Det bidrog till att endast relevant text återstod. 

  

Sedan bildades koder som etiketter på de kondenserade meningarna. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver att kodning innebär att de kondenserade meningsenheterna 

etiketteras. Koden bildas som ett redskap för forskaren att reflektera över insamlad data på ett 

nytt sätt (ibid). För att få en tydlig översikt av alla koder antecknades koderna på post- it 

lappar. Post- it lapparna med koderna jämfördes efter likheter och skillnader. Alla koder som 

hade ett samband parades ihop vilket resulterade i tre kategorier. Denna process upprepades 

flera gånger för att skapa strukturerade kategorier. Lundman och Hällgren Graneheim (2013) 

förklarar att kategorier utgörs av flera koder. För exempel på meningsenheter, översättning, 

kondensering, kodning och kategorisering se bilaga 3. Artiklarna analyserades manifest med 

latenta inslag.  

Resultat 
 
Studiens framtagna resultat som belysa upplevelser hos patienter med HIV av möten med 

sjukvårdpersonal presenteras i tre huvudkategorier: Upplevelser av stigmatisering, 

Kommunikationens betydelse och Att bemötas som alla andra.. 

 

Upplevelser av stigmatisering 
 
Patienter med HIV upplevde misstänkta eller uttryckligen kränkande bemötande i olika möten 

med sjukvårdspersonal. Patienterna upplevde att kränkande bemötande var upprörande, 

stigmatiserande och gav känslor av skuld och skam över att vara HIV- positiv (Rintamaki, 

Scott, Kosenko & Jensen, 2007). Patienter upplevde att sjukvårdspersonal höll fysiskt avstånd 

till dem och kände att sjukvårdspersonalen undvek att beröra dem. Genom detta upplevde 
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patienterna att sjukvårdspersonalen verkat rädda för att smittas av HIV när de vårdare 

patienterna vilket kändes kränkande och stigmatiserande (Brion, 2014;Rintamaki et al., 2007; 

Karamouzian, Akbari, Haggdoost, Setayesch & Zolala, 2014; Ion & Elston, 2014; Zukoski & 

Thorburn, 2009). Patienter beskrev att de upplevde att sjukvårdspersonal använde onödig 

skyddsutrustning i möten med patienterna vilket även detta gav intryck av att 

sjukvårdspersonal var rädda att smittas av HIV. Patienterna upplevde stigmatisering och 

känslor av skam och förnedring och ansåg att skyddsutrustningen var överdriven och 

kränkande (Rintamaki et al., 2007; Gagnon, 2015; Mill, Edwards, Jackson, Austin, MacLean 

& Reintie, 2009; Brion, 2014; Zukoski & Thorburn, 2009).  

 

Patienter upplevde märkbara förändringar i sjukvårdpersonalens bemötande i samband med 

att patientens HIV- diagnos framkom (Mill et al., 2009). De upplevde att sjukvårdspersonal 

förändrade attityden och tog avstånd från patienterna. Förändrade bemötanden upplevdes 

stigmatiserande och gav kränkande känslor. Förändrade bemötanden bidrog även till bristande 

förtroende för sjukvårdspersonal (McDoom, Bokhour, Sullivan & Drainoni, 2015; Kempf et 

al., 2010; Rintamaki et al., 2007). Patienter upplevde möten med sjukvårdspersonal som 

stigmatiserande och kände att sjukvårdspersonal var obekväma att vårda dem efter att 

sjukvårdspersonalen fått kännedom om patienternas HIV- diagnos. Patienter upplevde att 

sjukvårdspersonal hade ett motvilligt bemötande som gav intryck av att inte vilja vårda 

patienter med HIV. Patienter kände att de bemöttes oprofessionellt och oetiskt vilket 

upplevdes stigmatiserande (Ion & Elston, 2015;Karamouzian et al., 2015; Rintamaki et al., 

2007). Patienter upplevde att sjukvårdspersonalens bemötande bidrog till att dem kände att de 

fick en undermålig och bristfällig sjukvård (Rintamaki et al., 2007; Neupane, Khanal, Sharma 

& Aro, 2012; Stutterheim et al., 2014; Zukoski & Thorburn, 2009).  

 

Patienterna upplevde möten bestående av fördomar om HIV vilket orsakade känslor av 

stigmatisering och kränkning (Rintamaki et al., 2007). Patienter kände att de bemöttes som 

smittkällor och upplevde att det berodde på fördomar om HIV:s överförbarhet. Patienter 

upplevde även möten med sjukvårdspersonal där sjukvårdspersonalen förutsatte att 

patienterna var drogmissbrukare och prostituerade eftersom att de var HIV- positiva vilket var 

kränkande och gav upplevelser av stigmatisering (Ion & Elston, 2015;Gagnon, 2015). 

 

Patienter upplevde dömande blickar, känslokalla bemötande samt distansering i möten med 

sjukvårdspersonal och kände skuld och skam av att förvärva HIV (Rintamaki et al., 2007; 
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Gagnon, 2015). Patienter upplevde stigmatisering av mötena och kände att de bemöttes av 

irritation, obehag, nervositet och avvisande ögonkontakt. Patienter upplevde att 

sjukvårdspersonalen hade en ovilja att vårda patienter med HIV (Rintamaki et al., 2007; 

Gagnon, 2015; Brion, 2014).  

 

“Nonverbal cues such as proxemics, vocal tones, and eye contact, in 

particular, were used to infer irritation, anger, nervousness, or discomfort 

among health care personnel when working with HIV-positive clientele … 

were each interpreted as indicative of HIV stigma” (Rintamaki et al., 

2007, s.964) 

 

Möten med sjukvårdspersonal upplevdes stigmatiserande och gav känslor av ilska och 

missmod (Ion & Elston, 2015; Brion, 2014; Karamouzian et al., 2014; Zukoski & Thorburn, 

2009). 

 

Kommunikationens betydelse 
 
Patatenter upplevde möten med sjukvårdspersonalens där sjukvårdspersonalens 

kommunikation var klippt, platt och brysk vilket gav patienterna känslor av förakt. Patienter 

upplevde möten där sjukvårdspersonalen använde överlägsna uttryck i kommunikationen 

vilket gav patienterna avfärdade och uppgivna känslor (Rintamaki et al., 2007). Patienter 

upplevde att möten med sjukvårdspersonal var känslokalla och att sjukvårdspersonalen 

hånade och skrämde patienterna genom att uttrycka nedvärderande och hotfulla uttalanden. 

Sjukvårdspersonal pratade om döden och påpekade att patienterna skulle avlida inom snar 

framtid samt att patienternas liv saknade mening på grund av patienternas HIV- diagnos. 

Sådana uttalanden i sjukvårdspersonalens kommunikation av känslor av uppgivenhet och 

rädsla (Gagnon, 2015; Neupane et al., 2012). 

 

Patienter upplevde möten med sjukvårdspersonal som respektlösa och patienter beskrev att 

sjukvårdspersonal struntade i sekretessen. Patienter kände sig förödmjukade och upplevde att 

sjukvårdspersonalen inte tog hänsyn till patienternas integritet genom att kommunicera öppet 

om patienternas HIV framför andra patienter och anhöriga (Ion & Elston, 2015; Gagnon, 

2015; Rintamaki et al., 2007, Mill et al., 2009). Patienter upplevde de fick obekväma frågor 

om HIV i möten med sjukvårdspersonal. Frågorna berörde hur länge patienterna haft HIV, 
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sexuell läggning, antal sexpartners samt droganvändning. Patienterna kände att frågorna var 

irrelevanta och anklagande och upplevde att sjukvårdspersonal ställde sådana frågor endast av 

ren nyfikenhet vilket kändes oprofessionellt, stigmatiserande och kränkande (Gagnon, 2015; 

Stutterheim et al., 2014; Zukoski & Thorburn, 2009). 

  

“It wasn’t a good experience because. He start to ask me 

about like uh how many guys you have. You have HIV, you 

are having too many guys”  (Ion & Elston, 2015, s.413). 

 

Patienter upplevde att sjukvårdspersonal ofta antog att patienterna smittats av HIV genom 

oansvariga sexuella handlingar och missbruk vilket kändes kränkande (Rintamaki et al., 

2007). 

 

Att bemötas som alla andra 
 
Patienter upplevde goda möten med sjukvårdspersonal (Stutterheim et al., 2014). 

Patienter med HIV upplevde att sjukvården var tillgänglig och att sjukvårdspersonalen var 

mån om att patienterna snabbt fick vård när de behövde. Patienter upplevde att de bemöttes 

som unika individer och att HIV- diagnosen inte påverkade sjukvårdspersonalens bemötande. 

Patienter upplevde ett respektfullt bemötande och hade aldrig upplevt negativa känslor av 

möten med sjukvårdspersonal (Brion, 2014). Patienterna upplevde att de fick extra 

uppmärksamhet på grund av HIV- diagnosen vilket gav intryck av att sjukvårdspersonal var 

förstående och empatiska (Stutterheim et al., 2014). Patienter upplevde vänliga bemötanden 

av sjukvårdspersonalen. Patienterna upplevde uppmuntran och att sjukvårdspersonalen 

bemötte patienterna med tillmötesgående ansikten (McDoom et al., 2015;Kempf et al., 2010). 

Patienter upplevde känslor av trygghet och sympati av möten med sjukvårdspersonal och 

upplevde att sjukvårdspersonal visade engagemang och var lyhörda (McDoom et al., 2015; 

Brion, 2014). Patienter upplevde att de bemöttes personligt och omtänksamt och beskrev att 

de hade goda relationer till sjukvårdspersonalen. Patienter upplevde bra möten med 

sjukvårdspersonal och kände att de blev hörda och tagna på allvar. Patienterna upplevde 

respekt i sjukvårdspersonalens bemötande (Brion, 2014;Stutterheim et al., 2014). 

 
Patienter upplevde varken stigmatisering eller diskriminering relaterat till HIV- diagnosen i 

sjukvårdspersonalen bemötande (Zukoski & Thorburn, 2009; Gagnon, 2015). Patienter kände 
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vänskapliga känslor av mötena och upplevde vänliga och empatiska bemötanden från 

sjukvårdspersonal (Brion, 2014). Patienter upplevde att sjukvårdpersonalen var tillgivna, 

kärleksfulla, medkännande, kunniga och kände att sjukvårdspersonalen verkligen brydde sig 

om dem (Brion, 2014). Patienter beskrev möten där sjukvårdpersonal stod inom räckhåll och 

berörde patienterna vilket upplevdes som ett tecken på att de inte var obekväma med att vårda 

patienter med HIV (Rintamaki et al., 2007). Patienter upplevde relationen till 

sjukvårdspersonal som vänskaplig. Sjukvårdspersonalen kramade och tröstade patienten vilket 

gjorde att patienten kände att sjukvårdspersonalen inte besvärades av att patienten hade HIV 

(Brion, 2014).  

 

“I love her. Well, she is more involved . . . She hugs me. She is good  . . . 

just make me feel good . . . Because, she’s concerned . . . .she talks with 

you . . . She laughs with you, she’s an upbeat person. She, she touches you, 

she hugs you . . . She doesn’t shy away from you (…) She’s there for you, 

and . . . she is great” (Kempf et al., 2010, s.517). 

 

Patienterna upplevde trygghet av möten med sjukvårdspersonal och kände att de var 

professionella (Brion, 2014; Kempf et al., 2010). Patienterna upplevde även möten med 

sjukvårdspersonal som givande och stödjande (Stutterheim et al., 2014). 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
En litteraturstudie med kvalitativ ansats har genomförts. Enligt Polit och Beck (2011) är 

litteraturstudie en sammanställning av tidigare forskningsresultat. Litteraturstudie är en bra 

metod för att framställa nya forskningsresultat (Kristensson, 2014). Valet att genomföra en 

litteraturstudie med kvalitativ ansats har baserats på syftet i föreliggande studie som fokuserar 

på att belysa upplevelser hos patienter. Olsson och Sörensen (2012)  beskriver att kvalitativ 

forskning innebär en subjektiv inblick i form av känslor, tankar och upplevelser (ibid.). 

Studier som belyser upplevelser kan även genomföras som en empirisk intervjustudie men 

eftersom patienter med HIV är fokusgruppen valdes metoden bort av etiska skäl. Det kan inte 

uteslutas att resultatet av studien kan ha blivit annorlunda om en empirisk studie genomförts.   
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Artiklar från USA, Nederländerna, Nepal, Kanada och Iran har inkluderats i studien. Palier 

(2006) beskriver att flera förenämnda länder har liknande hälso- och sjukvårdsystem och att 

samtliga använder liknande hälsomål som Sverige. Detta ökar resultatets överförbarhet till 

liknande sammanhang men trots det är det inte självklart att resultatet kan överföras till 

svenskt kontext. Pailer (2006) menar att trots att länder har liknande sjukvårdssystem så 

skiljer sig tillgänglighet av sjukvården åt eftersom att sjukvården finansieras olika. Brist på 

tillgänglighet av sjukvården kan möjligen påverka patienters upplevelser av sjukvården och 

sjukvårdspersonal. Pailer (2006) förklarar att Sveriges sjukvårdsystem finansieras av 

skattebetalning och är därför tillgänglig för hela befolkningen (ibid.). Utifrån det bedöms det 

att överförbarheten av studiens resultat till Svenskt kontext inte är fullt troligt vilket anses 

som en brist i studien. Hade artiklar från enbart Sverige, eller länder med samma 

sjukvårdssystem med likartad finansiering av sjukvården inkluderats i studien hade 

överförbarheten till svenskt kontext ökat. Trots det menar SBU (2014) att trovärdigheten av 

en studie kan öka om studien innefattar artiklar från olika länder. 

 

Inklusionskriteriet Peer reewived användes för att försäkra tillförlitligheten i artiklarna av att 

artiklarna var vetenskapligt granskande. Inklusionskriteriet som begränsade artiklarna till 

engelskt språk användes då de flesta artiklar är skrivna på engelska, enligt Olsson och 

Sörenssen (2011). En nackdel är dock att relevant artiklar som är skrivna på andra språk som 

kan ha påverkat resultatet inte har inkluderats. Ett undantag förekom i inklusionskriteriet 

gällande kvalitativa artiklar då en artikel med mixad metod av kvantitativ och kvalitativ ansats 

inkluderats. Detta är en nackdel eftersom studien är av kvalitativ ansats, dock tros det inte ha 

påverkat resultatet då artikelns kvalitativa resultatavsnitt var relevant och tydligt urskilt från 

det kvantitativa resultatet. Inklusionkriteriet som innefattar att artiklarna skulle innehålla 

etiskt resonemang användes för att försäkra att artiklarnas författare hade följt de grundregler 

som råder vid forskning som avser människor vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) 

ökar artiklarnas vetenskapliga värde. Inklusionkriteriet som innefattar artiklarna ska vara 

publicerade tidigast år 2005 anses som en fördel i studien då forskning kring HIV har enligt 

(WHO, 2016) utvecklats avsevärt det senaste decenniet. Tidsramen minskade risken att 

inkludera artiklar som var av irrelevant data. Axelsson (2012) menar att litteraturstudie ska 

baseras på den senaste forskningen för att öka trovärdigheten av studien. Både män och 

kvinnor har inkluderats i studien och benämns som patienter, detta eftersom könsroller är 

irrelevant för syftet i föreliggande studie. Fördelen med att inkludera både kvinnor och män är 

att resultatet belyser upplevelser hos patienter med HIV generellt.  
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Ett exklusionkriterie är artiklar och textstycken som innefattar möten med annan 

sjukvårdspersonal utöver sjuksköterskor. Sjuksköterskor är den primära professionen i 

studien. Dock förekom det enstaka undantag då det framgick i någon artikel att patienter 

beskrivit upplevelser av möten där både läkare och sjuksköterskor deltagit. Det kunde vara 

svårt för patienterna att särskilja sjukvårdsprofessionernas bemötande och det beskrev därför 

professionerna som sjukvårdspersonal. Upplevelserna var mycket relevanta för studiens 

resultat och valdes därför att inkluderas i studien. Av anledning att studiens resultat inkluderat 

läkare i enstaka sammanhang beskriver syftet möten med sjukvårdspersonal istället för endast 

möten med sjuksköterskor. Detta anses som en brist i studien då föreliggande studie är en 

omvårdnadsvetenskaplig studie och omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde. Andra 

sjukvårdsprofessioner helt exkluderats ur föreliggande studie. 

 

Artikelsökningarna har genomförts i referensdatabaser CINAHL och PubMed. Dessa 

referensdatabaser är inriktade på vårdvetenskaplig forskning och har breda utbud av artiklar 

som omfattar omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). Fördelen med att använda 

CINAHL och PubMed är att referensdatabaserna är mycket relevanta för syftet i föreliggande 

studie. Nackdelen med att endast använda två referensdatabaser är att artiklar som kunde 

påverkat resultatet kan ha gått förlorade. Detta är en brist i studien och det kan inte försummas 

att resultatet kan ha blivit annorlunda om fler referensdatabaser använts. En svårighet i 

datainsamlingsprocessen var att hitta lämpliga sökord. Flera sökningar med diverse 

sökordskombinationer ledde till artiklar som var kvantitativa eller handlade om upplevelser 

hos anhöriga eller sjukvårdspersonal vilket föll utanför syftet. För att undvika att styra 

resultatet i ledande riktning användes inte sökord som var positivt eller negativt betingade, 

vilket anses som en fördel för studiens resultat. 

 

Artikelsökningar har genomförts utifrån Cinahl Headnings och MeSH- termer samt 

fritextsökord. Enligt SBU (2014) är det en fördel att söka med Cinahl Headings och MeSH- 

termer för att inte behöva ta hänsyn till synonymer och stavningsalternativs av ett sökord. 

Dock beskriver SBU (2014) att artiklar som nyligen har publicerats möjligvist inte har hunnit 

uppdateras till referensdatabasernas ämnesordlista vilket innebär att relevanta artiklar kan 

undgås om inte ämnesord kombineras med fritextord. Ämnesord bör därför kombineras med 

fritextord för att inte missa relevanta artiklar (ibid.). En nackdel med sökningarna i 

föreliggande studie är att endast en sökordskombination av fritextord och ämnesord 
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genomfördes vilket är en brist i studien. Sökningen resulterade dock inte i några relevanta 

artiklar som kunde inkluderas i studien. En fördel hade varit om ytterligare kombinationer av 

flera fritextord och ämnesord hade genomförts. Detta föredras inför framtida studier. Dock 

genomfördes sökning med kombinerade fritextord och bidrog till relevanta sökträffar.   

Vid varje söktillfälle kombinerades sökord med AND eller OR för att bredda eller avgränsa 

sökresultatet.  

 

Sökord som provider och social perception kan i efterhand tolkas irrelevanta för sökresultatet. 

Detta är en nackdel då sökorden saknar betydelse i relation till syftet i studien dock anses inte 

detta ha påverkat resultatet. Sökordet Attitude upptäcktes vara vanligt förekommande vid 

kvantitativa artiklar då ett flertal sökningar med Attitude gav ett sökresultat av endast 

kvantitativa artiklar, detta var en nackdel och bidrog till tidsutdrag. Qualitative researsh 

användes därför som sökord vid senare söktillfälle. Detta för att undvika kvantitativa artiklar. 

Ytterligare ett problem var att hitta sökord som framställde Möten/Bemötanden då den 

engelska översättningen för bemötande är treatment och gav således endast resultat av artiklar 

som handlade om läkemedelsbehandlingar. Alla sökningar skedde med filter av en 

tidsbegränsning på tio år, peer rewived och engelskt språk. Fördelen med att använda filter i 

sökningarna var att sökresultaten begränsades till föreliggande inklusionskriterier.  

 

Efter kvalitetsgranskning av artiklarna återstod elva artiklar med hög kvalitet som inkluderats 

i studien. Detta anses som en styrka i studien eftersom artiklar med hög kvalitet har enligt 

(SBU, 2014) en ökad tillförlitlighet. Kvalitetsgranskning av artiklarna har genomförts för att 

bedöma kvaliteten av artiklarnas innehåll. SBU (2014) förklarar att kvalitetsgranskning av 

artiklar ökar tillförlitligheten av artikelns innehåll. Genom en kvalitetsgranskning kan 

eventuella systematiska fel i artiklar utses (ibid.). Fyra artiklar har exkluderats på grund av att 

artiklarna inte uppnått 80 % enligt den avsatta procentsatsen. Dock beskriver Willman, 

Bathsevani och Stoltz (2011) att eftersom en kvalitetsgranskning är subjektiv kan kvalitén i en 

artikel övervärderas eller undervärderas. Kvalitetsgranskningen av artiklarna har genomförts 

med stöd av SBUs kvalitetsgranskningsmall ”Kvalitetsgranskning av kvalitativa 

litteraturstudie – patientupplevelser” (SBU, 2014). Denna granskningsmall har valts eftersom 

den anses vara tydligt utformad och upplevs vara lättförståelig. En fördel med att utgå efter 

SBUs kvalitetsgranskningsmall vid kvalitetsbedömning av artiklar är enligt SBU (2014) att 

mallen lyfter aspekter som en artikel bör innehålla för att uppnå kvalitet och vara tillförlitligt. 

Detta bidrar till att tydligt kunna upptäcka artiklarnas brister.  



19 
 

 

Alla granskningar genomfördes enskilt för att sedan jämföra granskningsresultaten. Detta 

ansågs vara en fördel för att undvika att påverkas av varandras bedömning men även för att 

två personer kritiskt granskande artiklarna vilket anses öka tillförlitligheten av 

kvalitetsbedömningen. Det genomfördes en gemensam genomgång av registret för att 

klargöra eventuella frågeställningar innan artikelgranskningarna påbörjades. Detta var en 

fördel då misstolkningar och missförstånd som föranlett felbedömning av artiklarna kunde 

undvikas vilket anses öka trovärdigheten av bedömningen av artiklarnas kvalitet. Dock kan 

brist på korrekt kunskap av att kvalitetsgranska vetenskapliga artiklar påverkat granskningen 

och bidragit till att artiklarna blivit övervärderade eller undervärderade. 

 

Analysen utgår från Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys. Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning var lättläst och noggrant 

beskriven vilket var en fördel för att undvika missförstånd. Innan analysen påbörjades lästes 

alla artiklar genom ett flertal gånger. Detta bidrar enligt Axelsson (2012) att trovärdigheten av 

analysen ökar och är således en styrka i föreliggande studie. Meningsenheter valdes ut från 

artiklarna enskilt och sammanställdes sedan vilket var en fördel för att försäkra att inte 

relevant textmaterial skulle försummas. Hela processen gjordes om ytterligare en gång för att 

förstärka noggrannheten. Alla meningsenheter som valts ut från artiklarna översattes från 

engelska till svenska. Ett svenskt- engelskt lexikon har använts som hjälpmedel med 

översättningar för att minimera risken för felöversättning vilket anses vara en fördel för 

tillförlitligheten av översättningen och för studiens trovärdighet. Dock kan det inte förkastas 

att misstolkning i översättningen omedvetet har skett. En nackdel var att enstaka 

meningsenheter innehöll ord som saknar svensk översättning och krävde därför en tolkning, 

dock anses inte detta har påverkat resultatet. Alla meningsenheter analyserades ett flertal 

gånger för att sortera bort de meningsenheter som inte svarade till syftet.  

 

Inför kondenseringen skrevs meningsenheterna ut på papper vilket var en fördel för att få en 

tydligare överblick av alla meningsenheter och lättare kunna kondensera. Ett problem under 

kategoriseringen var att koderna var så många att processen stundtals upplevdes rörig och 

förvirrande. Detta bidrog till att processen fick göras om flera gånger. Slutligen bildades tre 

kategorier. Artiklarna granskades manifest med latenta inslag. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver att det manifesta innehållet är det synliga och uppenbara medan det latenta 
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innehållet är en tolkning av det manifesta. Graneheim och Lundman (2004) menar att en 

manifest granskning är textnära och fri från tolkning men latenta inslag förekommer alltid.  

 

Resultatdiskussion 
 
De tre huvudkategorier som utgör resultatet i föreliggande studie som belyser upplevelser av 

mötet med sjukvårdspersonalens är Upplevelser av stigmatisering, kommunikationens 

betydelse och Positiva upplevelser av möten.  

 

I resultatets första huvudkategori Upplevelser av stigmatisering framkommer det att patienter 

med HIV upplever stigmatisering i möten med sjukvårdspersonal. Patienter upplever 

kränkande och motvilliga bemötanden som ger intryck av rädsla för patienter med HIV. De 

upplever även att sjukvårdspersonalens icke verbala signaler i mötena är dömande och 

stigmatiserande. Upplevelser av stigmatisering bidrar till att patienter känner bristande 

förtroendet för sjukvårdspersonal och uppfattar sjukvården som undermålig. Upplevelser av 

stigmatisering i möten styrks av Travelbee (1971) som menar att det förekommer att patienter 

upplever att sjukvårdspersonal skuldbelägger dem. Känslor av skuld påverkar patienternas 

hälsa negativt. Travelbee (1971) menar även att ett bristande förtroende för sjukvårdpersonal 

kan bidra till att patienter inte vågar eller vill söka sjukvård i framtiden. Enligt Travelbee 

(1971) kan upplevelser av möten påverka patienter och ha stor betydelse för vårdrelationen. 

Fusilier och Simpson (1995) och Sayles, Ryan, Silver, Sarkasian och Cunningham (2007) 

bekräftar att patienter upplever stigmatisering i möten med sjukvårdspersonal och belyser att 

det är ett upplevt bekymmer hos flera patienter med HIV. Dessutom menar Magnus., et al. 

(2013) och Bofill et al. (2014) att upplevelser av stigmatisering bidrar till att patienter med 

HIV undviker sjukvården. Även Greeff et al. (2008), Messer et al. (2013) och Layer et al. 

(2014) beskriver att patienter upplever stigmatisering i möten med sjukvårdspersonal och 

hävdar att det försämrar patienters vårdkvalité. Slutligen beskriver Lancaster, Cernigliaro, 

Zulliger och Fleming (2016) att patienter med HIV upplever stigmatisering i möten i form av 

icke verbala signaler.  

 

I resultatets andra huvudkategori kommunikationens betydelse framkommer det att patienter 

upplever att de bemöts med apatiska tonlägen, överlägsna uttryck, nedvärderande uttalanden 

samt irrelevanta och anklagande frågor. Patienter upplever att sjukvårdpersonal använder 

kränkande och respektlös kommunikation i möten vilket ger patienter känslor av skuld och 
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skam. Travelbee (1971) menar att en god kommunikation är nödvändig för relationen mellan 

patient och sjukvårdspersonal. Travelbee (1971) menar dock att känslor av anklagelser, skuld 

och förnedring hos patienter förhindrar en god kommunikation och patienterna får istället 

försämrad tillit för sjukvårdspersonal. Vidare beskriver Travelbee (1971) menar att 

kommunikation är en upplevelse för patienten och kan upplevas bra och betydelsefull men 

kan även upplevas bristande och frustrerande. Christianson, Berglin och Johansson (2013) 

bekräftar att kommunikationen påverkar patienternas upplevelser av möten beroende på 

uttryckssättet och tonläget. Vidare bekräftar Berglin och Johansson (2013) att patienter 

upplever avvikande kommunikation i möten då sjukvårdspersonal stället irrelevanta frågor om 

HIV- diagnosen. Även Lancaster et al. (2016) menar att upplevelser av kränkande 

kommunikation orsakar obehagliga känslor hos patienterna som dessutom är orsaken till att 

patienter undviker sjukvården.  

 

I resultatets tredje huvudkategori Att bemötas som alla andra framkommer det att 

patienter upplever att de bemöts som en unik individ och inte som en HIV- patient. Patienter 

upplever respektfulla bemötanden av sjukvårdspersonal och mötena ger känslor av tillit och 

trygghet. Patienter upplever av att de behandlas som alla andra och att patienternas HIV inte 

påverkar sjukvårdspersonalens bemötanden. Resultatet relaterar till Travelbee (1971) som 

menar att en förutsättning för patienters välmående är att patienterna blir sedda och bemötta 

som en unik person där sjukvårdpersonal bortser från sjukdomsdiagnosen. Vidare menar 

Travelbee (1971) att patienter som upplever att sjukvårdspersonal är tillgiven och har kunskap 

ger patienter känslor av trygghet. Wyder et al. (2015) och Messer et al. (2013) bekräftar att 

patienter med HIV upplever lyhördhet, trygghet och omsorg i möten med sjukvårdspersonal. 

Även Jonassainta et al. (2013), Fehringer et al. (2006), Ozawa och Walker (2011) bekräftar att 

patienter med HIV upplever förtroende och tillit i möten med sjukvårdspersonal och menar att 

det bidrar till en god vårdrelation. Vidare menar Sayles et al. (2007) och Fehringer et al. 

(2006) att patienter har goda upplevelser av möten med sjukvårdspersonal och känner att de 

behandlas som alla andra patienter.  

  

Slutsats 
 
Resultatet visar att patienter med HIV upplever stigmatisering av möten med 

sjukvårdspersonal som ger känslor av skuld, skam och uppgivenhet. Upplevelser av att 

sjukvårdspersonal är dömande och undvikande bidrar till uppgivna och förödmjukade känslor. 
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Resultatet påvisar att patienter med HIV upplever att kommunikationen har betydelse för 

upplevelser av möten. Tonläge, irrelevanta frågor och kränkande uttalanden ger känslor av 

förnedring, förakt och stigmatisering. I resultatet framkommer det dock att patienter även 

upplever möten med sjukvårdspersonal som bidrog till att patienterna fick känslor av trygghet 

och uppmuntran. Studiens resultat, med enighet och inspiration av Travelbees 

interaktionsteori uppfattats det att bemötanden och kommunikationen har betydelse för 

upplevelser av möten med sjukvårdspersonal och är betydelsefullt för patienter med HIVs 

vårdkvalitet.  

 

Orsaken till patienternas upplevelser av stigmatiserande och kränkande bemötanden av 

sjukvårdspersonal är en frågeställning som diskuterats under studiens förlopp. En teori är att 

sjukvårdspersonal har bristande kunskap kring HIV och att undvikande av patienterna är en 

följd av kunskapsbrist. Även spekulationer kring om patienter med HIV har en emotionell 

överkänslighet på grund av sitt sjukdomstillstånd väcktes, och en frågeställning om detta kan 

påverka att patienterna upplever stigmatisering av möten. Utifrån resultatet kan det tydas att 

forskning som berör patienter med HIV bör utvecklas. Förslagsvis bör forskning kring 

interaktionen mellan patient och sjukvårdspersonals genomföras. 
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Semistrukturerade 
intervjuer, 1 ca en time 
långa. Inspelning 
under intervjuerna.  
Transkribering 
Innehållsanalys 

21 HIV positiva patienter.  
15 män och 6 kvinnor. 
Födda mellan år 1960-
1969, minst två år av 
erhållen HIV diagnos. 

Hög 

Karamouzian, 
Akbari, 
Haghdoost, 
Setayesh & 
Zolala,  
 
2013 
Iran 
 

“Im dead to them” Hiv-related 
stigma experienced by people livin 
with HIV in Kerman, Irak 

Kvalitativ metod 
Djupintervjuer 
Intervjuer cirka 40-60 
minuter. Inspelade och 
transkriberade 
intervjuer 
Innehållsanalys 

21 HIV positiva patienter.  
15 män och 6 kvinnor. 
Födda mellan år 1960-
1969, minst två år av 
erhållen HIV diagnos. 

Hög 

Kempf, McLeod, 
Boehme, Walcott, 
Wright, Seal,  
Norton, 
Schumacher, 
Mugavero & 
Moneyham 
 
2010 
USA 

A Qualitative Study of the Barriers 
and Facilitators to Retention-in-Care 
Among HIV-Positive Women in the 
Rural Southeastern United States: 
Implications for Targeted 
Interventions 
 

Kvalitativ metod. 
Fokusgruppintervjer 
med 5-16 deltagare I 
varje 
 

40 HIV- positiva kvinnor 
Medelvärde 41,6 år, åldern 
varierade mellan  29-69 år. 
Genomsnittstid med HIV 
diagnos bland deltagarna 
var 8,8 år. 

Hög 
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Mcdoom, 
Bokhour, Sullivan 
& Drinoni 
 
2015 
USA 
 

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

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
djupintervjuer. 
Transkiberat material. 
Gorunded theory 
Innehållsanalys 

HIV- positive kvinnor. 
Urvalskriterier: Minst 50 
år, Ska ha sökt HIV vård i 
Boston, prata engelska, 
identifiera sig själv som 
afroamerikan.  
 
Rekrytering skedde via 
vårdcentraler, stora 
sjukhus, 
informationsblanketter 
utdelade på sjukhus och 
snöbollsurval 

Hög 

Mill, Edwards, 
Jackson, Austin, 
Maclean & 
Reintjes 
 
2009 
Kanada 
 

Accessing Health Services While 
Living With HIV: Intersections of 
Stigma 
 

Kvalitativ metod. 
Beskrivande och 
undersökande metod.  
Intervjuer och 
fokusgrupper 1-2 
timmar per intervju 
Innehållsanalys 

Kvalitativ metod. 
Beskrivande och 
undersökande metod.  
Intervjuer och fokusgrupper 
1-2 timmar per intervju 
Analyserat 

Hög 

Neupane, Khanal 
Sharma & Aro 
 
2012 
Nepal 

Perceived Discrimination among 
People Living with HIV in Nepal 
 

Kvalitativ metod. 
Formativ 
Djupintervjuer 30-90 
minuter per intervju, 
dokumenterades och 
transkriberades.  
Innehållsanalys 
 

Bekvämlighetsurval 
18 Patienter med HIV, 10 
män och 8 kvinnor. 

Hög 

Rintamaki, Scott, 
Kosenko & 
Jensen 
 
2007 
USA 

Male Patient Perceptions of HIV 
Stigma in Health Care Context 

Kvalitativ metod.  
Enskilda 
djupintervjuer* 45-230 
minuter per intervju  
Semistrukturerade 
intervjuer i 
fokusgrupper*120 
minuter per grupp 
Grounded theory 
Innehållsanalys 

Bekvämlighetsurval 
50 militära män som alla 
var diagnostiserade med 
HIV.  
Varierad ålder mellan 24-
70 år. Medel ålder: 50 år. 
Varierad etnicitet och 
varierad 
utbildningsbakgrund. 
 

Hög 

Sutterheim, 
Sicking, Brands, 
Baas, Roberts, 
van Brakel, 
Lechner, Kok & 
Bosm 
 
2014 
Nederländerna 

Patient and Provider Perspectives on 
HIV and HIV-Related Stigma in 
Dutch Health Care Settings 
 

Blandad metod.  
Tvärsnittsstudie för en 
grupp 
Och kvalitativa 
intervjuer med 
tematiska analys 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Inspelad data. 
Transkriberat  
Innehållsanalys  

262 Patienter med HIV. 
Tvärsnittsstudie 
22 patienter med HIV, 
kvalitativ intervju  
14 vårdgivare, kvalitativ 
intervju 
90,8 % män resterande 
kvinnor och andra med 
personer med identifiering 
övrigt.  
Medelålder: 47,3 år 
Genomsnittlig tid för 
erhållen diagnos: 9,5 år 
 

Hög 
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Zukoski & 
Thorburn,  
 
2009 
USA 

Experiences of Stigma and 
Discrimination among Adults Living 
with HIV in a Low HIV-Prevalence 
Context: A Qualitative Analysis 
 

Kvalitativ metod. 
Djupintervjuer med 
öppna frågor. Ca 60 
minuter per intervju 
Bandinspelning som 
transkriberades.  
Innehållsanalys 
     

Kriterier: Minst 18 år och 
HIV- positiv. 16 deltagare. 
Nio män och sju kvinnor.  

Hög 
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Bilaga 3. Innehållsanalys exempel 
 

Meningsenheter Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 

Kod Kategori  

Women’s memories of 
these early 
health care experiences, 
particularly at the time of 
HIV diagnosis, 
were not about the types 
of services they received, 
but about 
feeling stigmatized vis-a-
vis how they were treated 
 

Kvinnors minnen av 
tidiga 
hälsovård erfarenheter, i 
synnerhet vid tidpunkten 
för HIV-diagnosen, 
inte om vilka typer av 
tjänster de fått, men om 
känslan av stigmatisering 
och hur de behandlades 

känslan av 
stigmatisering och 
hur de behandlades 
 

känslan av 
stigmatisering 
 

 
 
 
 
 
 
 
Upplevelser av 
stigmatisering 
 

Participants volunteered 
how being stigmatized or 
discriminated against 
made them feel and react. 
Emotional responses to 
stigma were expressed as 
feelings of anger, 
rejections of others’ 
thoughts, discouragement, 
and shame 

Deltagare berättade 
frivilligt hur 
stigmatisering eller 
diskriminerade fick dem 
att känna och reagera. 
Känslomässiga reaktioner 
på stigma uttrycktes som 
känslor av ilska, avslag av 
andras tankar, missmod, 
och skam. 
 

Reaktioner på stigma 
gav känslor av ilska, 
avslag av andras 
tankar, missmod och 
skam 

Känslor av 
ilska avslag, 
missmod och 
skam 

 

Felt they were treated 
differently by providers 
because of their HIV 
status. These experiences 
of differential treatment 
were diverse in nature, 
but most commonly 
participants talked about 
intrusive questioning and 
rude treatment by 
providers 
 

Kände att de behandlas 
annorlunda av vårdgivare 
på grund av deras HIV 
status. Dessa upplevelser 
av särbehandling var av 
varierande karaktär, men 
oftast pratade deltagarna 
om påträngande förhör 
och oförskämd 
behandling av 
vårdgivaren 
 

kände att de 
behandlades 
annorlunda av 
vårdgivare på grund 
av sin HIV status 
 

Känsla av 
annorlunda 
behandling 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kommunikationens 
betydelse 

Participants also 
conveyed having been 
asked irrelevant 
Questions about their HIV 
status. 
 

Deltagare framförde 
också att de blivit 
utfrågade av irrelevanta 
frågor om deras HIV-
status. 

Irrelevanta 
frågor om HIV 

Irrelevanta 
frågor 

 

‘‘He answered my 
questions in a way that I 
felt comfortable.’’ 

”Han svarade på minn 
frågor på ett sätt som fick 
mig att känna mig 
bekväm.” 

Kände mig bekväm Känna bekväm  
 
Att bemötas som alla 
andra 

 
 
 


