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Abstrakt 
Stigmatisering innebär att nedvärdera en annan persons moraliska status. Diskriminering är 
effekten av en handling baserad på stigmatiserande åsikter. Syftet med denna litteraturstudie 
var att beskriva kvinnors upplevelse av stigmatisering och diskriminering vid sjukdomen 
HIV/AIDS. Med hjälp av en kvalitativ manifest innehållsanalys analyserades nio kvalitativa, 
vetenskapliga artiklar, som var publicerade mellan 1996-2007. Resultatet visade att det fanns 
förutfattade meningar om hur smittan sprids och tron att det främst är prostituerade och 
narkomaner som bär på den. Kvinnorna drog sig även undan sociala aktiviteter, och upplevde 
ett stort motstånd från allmänheten och från personal inom vård och omsorg. Kvinnorna 
upplevde sig generellt utanför i samhället och likaså inom sin familj. Kvinnorna bar ofta på 
skuld, skam och de fann ett behov av att dölja sin sjukdom. Det finns likheter till andra 
sjukdomstillstånd med liknande problem och viktigt för sjuksköterskan blir att försöka lindra 
dessa upplevelser och känslor att organisera stödgrupper kan vara ett alternativ. Även ett gott 
bemötande och etisk medvetenhet är betydelsefullt. 
 

Nyckelord: stigmatisering, diskriminering, hiv/aids, kvinnor, kvalitativ, litteraturstudie 
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Enligt de antika grekerna innebär begreppet stigma något som betecknar kroppsliga tecken 

som är avsedd att påvisa och nedvärdera en annan persons moraliska status. Grekerna 

använde sig av olika metoder för att märka de individer som skilde sig från det som samhället 

accepterade som normalt, bland annat skars och brändes märken in på dessa människors 

kroppar för att symbolisera att någon ska vara utstött, anses pestsmittad och någon man bör 

undvika. Vidare kan termen stigma beskrivas som ett anlag hos någon som blir djupt 

nedsättande och genom detta reduceras individen från vanlig människa till utstött och 

annorlunda. Vanliga olikheter som kan orsaka stigmatisering är fysiska handikapp, sjukdom, 

religiösa värderingar och sexuell läggning (Goffman, 1972, s. 11-14).  

 

Enligt UNAIDS (2005) är diskriminering ett resultat av stigmatisering som, när en människa 

agerar utifrån stigmatisering och verbalt, fysiskt eller på andra sätt kränker eller nedvärderar 

någon annan. Stigmatisering och diskriminering står alltså i relation till varandra och båda 

uttrycken och handlingarna förstärker varandra genom dess mening. Stigmatisering återfinns i 

synnerhet bland de sexuellt överförbara sjukdomarna, framförallt blodsjukdomarna humant 

immunbrist virus (HIV), acquired immune deficiency syndrome (AIDS) och hepatit c. De 

förutfattade meningarna när det gäller dessa sjukdomstillstånd innebär åsikter att den 

infekterade personen är smutsig, prostituerad eller homosexuell. Inom dessa utsatta grupper 

finns även en mera dold diskriminering, HIV smittades barn inte antas i skolan, personer 

nekas anställning och en sämre och ibland utebliven vård ses vid vårdinrättningar. Den 

synliga och ofta brutala diskrimineringen ses i form av fysisk och direkt verbal misshandel. 

(UNAIDS, 2005).  

 

I Simon, Ho och Abdool-Karim, (2006) beskrivs att sedan de första fallen av HIV 

uppmärksammades i början på åttiotalet har virussjukdomen ökat dramatiskt. År 2005 

uppskattades antalet som levde med HIV eller AIDS till 46 miljoner människor. Under 

samma år beräknades antalet dödsfall på grund av AIDS till 2,8 miljoner samtidigt som 

antalet nya smittbärare uppskattades till nästan fem miljoner. Det finns idag ingen del av 

världen som är opåverkad av smittan men antalet smittade är mycket ojämnt fördelade och 

utvecklingsländerna i Afrika söder om Sahara står för mer än 25 miljoner smittbärare. Det 

stora antalet människor som bär på viruset i kroppen, samt den internationella betydelsen som 

HIV och AIDS pandemin har orsakat gör det till ett ämne som är värt att ständigt diskutera 

och belysa. Antalet smittade personer fortsätter att öka framförallt i södra Afrika, men också i 
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östra Europa. Det är även risk för fortsatt spridning i och med den europeiska unionens 

utbredning österut och öppnare gränser (Simon, Ho & Abdool Karim, 2006).  

 

I dagsläget är HIV ett tillstånd och sjukdom som inte spontant läker ut. Viruset stannar i 

kroppen under hela livet. Trots att HIV är ett virus med låg smittsamhet, är det viktigt att 

uppmärksamma att viruset kan ligga latent i kroppen och debut symtomen ibland kan dröja 

flera år. Under denna tid kan den smittade personen föra smittan vidare till ett stort antal 

personer. Symtomen beror ofta på andra infektionssjukdomar orsakat av det nedsatta 

immunförsvar som HIV orsakar. Ibland kan tidiga debutsymtom visa sig i form av 

primärinfektioner och dessa består av allmänna sjukdomskänslor, feber, halsont samt 

hudutslag. Viruset återfinns i blod och andra kroppsvätskor och de vanligaste smittvägarna är 

oskyddat sexuell kontakt, från moder till foster samt genom blodtransfusioner eller kontakt 

med smittat blod. I väst världen är den tredje vanligaste smittvägen användande av samma 

spruta bland narkomaner (Smittskyddsinstitutet, 2006). 

 

Enligt Malcolm, et al. (1998) breder en epidemi av stigmatisering, diskriminering och rädsla 

breder ut sig under den pågående HIV/AIDS pandemin. Detta har enligt Malcolm, et al. 

(1998) beskrivits vidare som en hämmande effekt till det preventiva arbetet som utförs runt 

om i världen. Nyckelstrategin i att behandla HIV/AIDS är just det preventiva arbetet men 

olika diskriminerande och stigmatiserande faktorer utgör ett stort hot mot fortsatt 

bekämpning. Rädsla, okunskap och förnekande av sjukdomens existens har visat på förödande 

effekt för många individer, familjer och samhällen då förutfattade meningar, stigmatisering 

och diskriminering försvårar livet för många människor. 

 

Grundy och Beeching (2004) har studerat kvinnor som lever med hepatit c och deras 

upplevelse av social stigmatisering. Kvinnor i denna studie beskrev upplevelser över 

svårigheter att acceptera diagnosen, och de flesta var oroliga över hur de skulle kunna leva ut 

sin kvinnliga roll i samhället i samband med relationer, familjeliv och framtida fortplanting. 

Många av dessa kvinnor upplevde risken av att smitta ner sina barn eller närstående som den 

största påfrestningen. Upplevelser av att känna sig smutsig och fruktansvärd och en subjektiv 

känsla av social stigmatisering medförde att många kvinnor valde att inte berätta om 

sjukdomen. Samtidigt som deras sociala nätverk minskade framkallade stigmatiseringen även 

många förutfattade meningar kring andra människors uppfattning av dem själva. Kvinnorna 

hade även en uppfattning av att samhällets bristfälliga kunskap beträffande hepatit C och dess 
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smittvägar, symtom och del i dagligt liv orsakade den negativa synen på dem (Grundy & 

Beeching, 2004).  

 

Lin, Mcelmurray och Christiansen (2006) visade i sin studie att ungefär hälften av alla 

HIV/AIDS smittade i världen är kvinnor och att leva med sjukdomen som kvinna skiljer sig 

på många sätt från mäns, både biologiskt och sociokulturellt. Särskilda könsmässigt 

traditionella normer i många länder antyder att kvinnor är svagare och attityder riktas mot att 

kvinnor ska vara mer underlägsen. Enligt dessa normer bör även kvinnor vara oförstående och 

passiva när det kommer till sexuella relationer. Kvinnor är även i högre uträckning utsatta för 

fysiskt våld och en vanlig orsak till mäns smittspridning till kvinnor är våldtäkt. Fysiskt våld i 

hemmiljön och en rädsla för stigmatisering och diskriminering orsakar att kvinnor ofta inte 

kan eller vågar ta del av hälsovård och daglig behandling relaterad till HIV/AIDS. Denna 

kvinnosyn och inställning till sexuella relationer och kunskap kring sjukdomen bidrar i stor 

utsträckning till en social stigmatisering av kvinnor då de anses vara sexuellt annorlunda eller 

prostituerade. Denna kombination med en lägre tillgänglighet till sjukvård och uppfattningen 

att kvinnor ofta ska vara den som vårdar och i synnerhet ska avstå sin egen hälsa för till 

exempel sin mans, bidrar till att kvinnor i allt högre grad riskerar stigmatisering och 

diskriminering vid pågående HIV/AIDS infektion (Lin et al. 2006). 

 

Vi anser att det är viktigt för sjuksköterskor att uppmärksamma problematiken kring 

stigmatisering och diskriminering för kvinnor som lever med HIV/AIDS. Fördjupade 

kunskaper ger en ökad förståelse och en inblick i kvinnors upplevelse av att leva med 

HIV/AIDS som sjukdom, och samtidigt en ökad förståelse för stigmatiserings och 

diskrimineringsproblematik i samband med HIV/AIDS. Denna kunskap blir även viktig för 

oss sjuksköterskor att i daglig vård ge kvinnor ett gott bemötande och individanpassad god 

omvårdnad. Därför var syftet med vår studie att studera kvinnors upplevelse av stigmatisering 

och diskriminering vid sjukdomen HIV/AIDS. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Denna litteraturstudie bygger på vetenskapliga artiklar som vi sökt fram i tre olika 

referensdatabaser, CINAHL, Academic Search Elite och i PsycInfo. Innan vi startade vår 

litteratursökning valde vi ut lämpliga inklusions- och exklusionskriterier för att lättare kunna 
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avgöra vilka artiklar vi skulle granska och analysera. Enligt Polit och Beck (2004) är dessa 

kriterier betydelsefulla för det slutliga resultatet när det gäller hur resultatet tolkas samt för 

resultatets trovärdighet. Detta även för att underlätta vid litteratursökningen eftersom studier 

med fel innehåll då enkelt kunde väljas bort. De kriterier för inklusion vi fastställde var att 

artiklarna skulle innehålla kvinnors upplevelser av stigmatisering och diskriminering vid 

HIV/AIDS, publicerade från 1996. Vi ville även att studierna skulle vara peer-reviewed och 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift, tillgängliga i full text och skrivna på engelska. Sökord 

relevanta för vårt givna syfte valdes ut och dessa blev hiv infection, aids, women, 

stigmatization, stigma, discrimination, human rights även human immunodeficiency virus och 

qualitative användes.  

 

Under litteratursökningen lästes abstrakten hos de studier som svarade mot syftet igenom och 

de studier som uppfyllde våra inklusion och exklusions kriterier sparades eller beställdes från 

externa källor. Därefter läste vi noggrant igenom studierna flera gånger och de 

kvalitetsgranskades enligt ett protokoll inspirerad av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Kvalitetsgranskningen innehöll följande avsnitt, typ av studie, studiernas tillförlitlighet, etiskt 

resonemang och resultat. Vid kvalitetsgranskningen bedömdes sex artiklar till hög kvalitet 

och tre artiklar till medel kvalitet. De studier bedömda till medel kvalitet saknar eller har 

bristfälligt beskrivit några eller någon del utifrån kvalitetsgranskningsprotokollet. En översikt 

av den utförda litteratursökning presenteras (Tabell 1) nedan. De totalt nio artiklarna som 

valdes ut för att ingå i analysen presenteras vidare (Tabell 2).  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 
Syftet med sökning: Kvinnors upplevelse av diskriminering och stigmatisering vid sjukdomen HIV/AIDS 
 
CINAHL 2007-09-17 
Söknr. *) Söktermer Antal träffar Använda 

artiklar 
1 TSH hiv infection 3703 0 
2 FT hiv infection OR aids 24293 0 
3 FT hiv infection OR aids AND stigmatization 

OR discrimination 
777 0 

4 FT hiv infection OR aids AND stigmatization 
OR discrimination AND women 

65 3 

 
 
CINAHL 2007-09-18 
Söknr.  Söktermer Antal träffar Använda 

artiklar 
1 TSH human immunodeficiency virus AND stigma 45 1 
*TSH – Thesaurus termer i CINAHL, FT – Fritext sökning 
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Tabell 1 forts.. Översikt av litteratursökning 
Syftet med sökning: Kvinnors upplevelse av diskriminering och stigmatisering vid sjukdomen HIV/AIDS 
 
Academic Search Elite 2007-09-17 
Söknr.  Söktermer Antal träffar Använda 

artiklar 
1 FT aids AND stigma 472 0 
2 FT aids AND stigma AND women 107 2 
 
Academic Search Elite 2007-09-19 
Söknr.  Söktermer Antal träffar Använda 

artiklar 
1 FT hiv infection OR aids 64946 0 
2 FT hiv infection OR aids AND discrimination 615 0 
3 FT hiv infection OR aids AND discrimination 

AND human rights 
64 1 

 
Academic Search Elite 2007-09-19 
Söknr.  Söktermer Antal träffar Använda 

artiklar 
1 FT stigmatization or discrimination 33313 0 
2 FT stigmatization or discrimination AND 

qualitative 
265 0 

3 FT stigmatization or discrimination AND 
qualitative AND hiv 

37 1 

 
PsycInfo 2007-09-28 
Söknr.  Söktermer Antal träffar Använda 

artiklar 
1 FT hiv/aids AND women 5581 0 
2 FT hiv/aids AND women AND stigmatization 

AND discrimination  
262 1 

*TSH – Thesaurus termer i CINAHL, FT – Fritext sökning 
 

Analys 

Eftersom upplevelse/inifrånperspektiv var fokus i vår rapport valde vi en analys metod som 

var lämplig för vårat syfte. Manifest kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att forskaren 

fokuserar på det som tydligt framträder i den litteratur han funnit (Graneheim & Lundman, 

2003). Med en kvalitativ metod får forskaren möjlighet att förstå människors upplevelse av ett 

fenomen ur ett inifrån perspektiv. En manifest innehållsanalys innebär att vi hela tiden varit 

textnära och varit noggranna med att inte själva tolka texten (Downe-Wamboldt, 1992).  

 

Vi strävade efter att finna textenheter som innehöll beskrivna upplevelser som uttrycktes med 

orden stigmatisering eller diskriminering, men även ord som beskrev eller definierade 

upplevelsen av detta eller upplevelser som var synonyma. Sedan kodades textenheterna med 

siffror och bokstäver för att underlätta för oss att hitta vart informationen kom ifrån. 

Textenheterna översattes till svenska och kondenserades för att få bort eventuell överflödig 
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information. Textenheter som beskrev liknande upplevelser och sammanfördes till 19 

preliminära underkategorier som i sin tur sammanfördes till bredare slutkategorier. Fem 

stycken slutkategorier framkom ur textenheterna som presenteras längre fram (Tabell 3), 

medan de artiklar som ingått i analysen presenteras (Tabell 2) nedan. 

 
Tabell 2. Artiklar som ingår i analysen. (n=9) 
Författare, 
år. 

Typ av studie Deltagare Datainsamlingsmetod 
/analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Buseh, G. A. 
& 
Stevens, E. P., 
2006 

Kvalitativ 55 deltagare,  
100 % 
Kvinnor. 38% 
med 
diagnosen 
AIDS,  
45% med HIV 
symtom och 
17% med icke 
HIV symtom 

Semistrukturerad 
intervjumetodik. 
Datoriserad kvalitativ 
analys.  

Att kvinnorna som 
var utsatta för 
stigmatisering i sitt 
dagliga liv fann olika 
sätt att hantera det 
och lärde sig att bli 
motståndskraftiga 
och orka leva vidare. 
  

Hög 

Calin, T., et al. 
2007 

Kvalitativ 31 Deltagare, 
100 % 
Kvinnor med 
HIV/AIDS 

Semistrukturerad 
intervjumetodik. 
Kvalitativ innehålls 
analys. 

Att vem som de 
berättar om sin smitta 
för varierar beroende 
på vad som den 
förväntade reaktionen 
blir hos de 
personerna. 
 

Medel 

Cao, X. et al. 
2006 

Kvalitativ 80 Deltagare, 
25 % Kvinnor 
med 
HIV/AIDS 

Semistrukturerad 
intervjumetodik. 
Datoriserad analys, 
Atlas.ti mjukvara. 

Att inom denna 
kultur (Kinesisk) är 
stigmat inte riktat 
genom tabu belagda 
beteenden värderat 
av samhället utan 
mot sjukdomen själv. 
 

Medel 

Carr, R. L., & 
Gramling, L. 
F., 2004 

Kvalitativ 9 Deltagare, 
100 % 
kvinnor med 
HIV/AIDS 

Djupa intervjuer och 
deltagande 
observations metodik. 
Samverkande analys 
metod. 

Stigmatisering 
orsakar en barriär 
som påverkar 
upplevd hälsa och att 
vården diskriminerar 
och stigmatiserar 
kvinnor som lever 
med HIV/AIDS 

Hög 

Ingram, D., & 
Hutchinson, S. 
A., 1999 

Kvalitativ 18 Deltagare, 
100 % 
kvinnor med 
HIV/AIDS 

Fokuserade intervjuer. 
Grounded Theory, 
constant comparative. 

Att HIV positiva 
mammor upplever 
stor påverkan av 
stigma i hela deras 
dagliga liv. 
 

Hög 
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Tabell 2. (forts.)  Artiklar som ingår i analysen. (n=9) 
Författare, 
år. 

Typ av studie Deltagare Datainsamlingsmetod 
/analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Kohi, T. W., et 
al. 2006 

Kvalitativ 251 Deltagare, 
53 % kvinnor 
med 
HIV/AIDS 

Fokusgrupp 
diskussioner. 
Kvalitativ innehålls 
analys. 

Att människor i dessa 
regioner (Afrika) 
utsatta för 
människorätts 
kränkning på grund 
av deras hiv/AIDS 
diagnos. 
 

Hög 

Lawless, S., et 
al. 1996 

Kvalitativ 27 Deltagare, 
100 % 
kvinnor med 
HIV/AIDS 

Semistrukturerad 
intervjumetodik., 
grounded theory.  

Att det finns många 
olika nivåer på 
stigma och 
diskriminering och 
försvårar kvinnors 
behandling och vård 
vid HIV/AIDS. 
 

Medel 

Lekas, H-M. 
et. al., 2006 

Kvalitativ 158 Deltagare, 
100 % 
kvinnor med 
HIV/AIDS 

Fokuserade intervjuer. 
Tematisk innehålls 
analys. 

Att stigma och 
diskriminering har 
funnits sedan länge 
och inte påverkas av 
den senaste tidens 
framsteg i forskning 
kring HIV/AIDS 
behandling. 
 

Hög 

Rohleder, P., 
& Gibson, K. 
2006 

Kvalitativ 10 Deltagare, 
100 % 
Kvinnor med 
HIV/AIDS 

Intervjumetodik 
Kvalitativ innehålls 
analys. 

Att genom stigmat 
uppleva skam över 
sin identitet. 

Hög 
 
 
 
 
 

 

Resultat 

Under dataanalysarbetet framkom fem genomgående kategorier som presenteras (Tabell 3) 

nedan. Dessa kategorier kommer sedan att beskrivas mera ingående med brödtext och citat på 

originalspråket. 

 

Tabell 3. Översikt av slutkategorier. (n=5) 

Kategorier 
Att bli betraktad som prostituerad eller missbrukare. 

Att andra är rädda för mig och pratar om mig. 

Att ställa sig utanför och uppleva utanförskap från familj och vänner. 

Att bli särbehandlad inom vården. 

Att känna skuld och skam över sin sjukdom. 
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Att bli betraktad som prostituerad eller missbrukare. 

 

I flera studier (Buseh & Stevens, 2006; Carr & Gramling, 2004; Ingram & Hutchinson, 1999; 

Lawless, Kippax & Crawford, 1996; Lekas, Siegel & Schrimshaw, 2006) beskrev kvinnorna 

upplevelsen av att bli betraktad som prostituerad eller missbrukare. Det framkom att många 

förhastade slutsatser om kvinnorna berodde på en förutfattad bild från samhället att 

sjukdomen oftast smittades genom att kvinnan var sexuellt promiskuös eller missbrukare. 

Detta var något som påverkade kvinnorna negativt och upplevdes stigmatiserande och ofta 

diskriminerande. De fick även utstå moraliskt dömande åsikter från andra människor. En 

kvinna beskriver sin upplevelse av att bli betraktad som prostituerad. 

 

…because I wasn’t in the streets selling my body, you know for drugs, when I 

became infected, so for you to automatically assume because I’m a woman who is 

sexually infected I had to be on the streets selling my body, it’s not right. (Lekas, et 

al., 2006, s.1173) 

 

Många förutfattade meningar bestod i att de fått sin smitta genom tunga intravenösa droger så 

som heroin och därigenom användande av samma sprutor. Flera kvinnor beskrev att det fanns 

många förutfattade meningar om att det bara var omoraliska och missbrukande kvinnor som 

fick viruset oavsett hur de blev smittade (Buseh & Stevens, 2006; Carr & Gramling 2004; 

Lawless, et al., 1996; Lekas, et al., 2007). En kvinna beskrev att hon blivit behandlad som 

”skit” och direkt klassad som missbrukare (Lawless, et al., 1996). Hon berättade: 

 

I’m instantly classed as an IV drug user, that’s why I must be positive. And 

therefore I’m shit, you know a bit of shit. (Lawless, et al., 1996, s.1374) 

 

Vårdpersonals förutfattade meningar förekom i studierna (Lawless, et al., 1996; Lekas, et al., 

2006). I Lawless, et al., (1996) studie beskriver en kvinna en händelse där en läkare inte 

trodde på påståendet att hon inte använde droger, han ignorerade hennes svar och undersökte 

kvinnans armveck efter tecken på injektioner. I vissa fall där kvinnorna faktiskt fått smittan 

genom just missbruk visade sig exempel på vårdpersonalens förutfattade meningar genom att 

de antog att de även hade andra sjukdomar relaterat till missbruk. Vid de tillfällen då 

kvinnorna blivit smittade genom ett långvarigt drog missbruk, var en ofta förekommande åsikt 

från närstående och samhället att de fått något som de förtjänar, på grund av sitt missbruk. Det 
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sades till och med vid tillfällen att kvinnorna fått smittan för att de själva ville få den. Detta 

var något som upplevdes kränkande hos kvinnorna (Lekas, et al., 2006). Kvinnorna beskrev: 

 

…They’ll say, “Well, she was a junkie, so she got what she deserved.” Because 

before my father knew I had it, I told him someone had it. He said, “Well, if they 

want to shoot needles in their arms, they got what they deserve”. (Lekas, et al., 

2006, s.1172) 

 

 

Att andra är rädda för mig och pratar om mig. 

 

Att samhället och närstående var rädda för kvinnorna som levde med HIV/AIDS och att 

kommentarer fälldes bakom ryggen på dessa kvinnor beskrevs i flera studier (Buseh & 

Stevens, 2006; Calin, Green, Hetherton, & Brook, 2007; Cao, Sullivan, Xu,  & Wu, 2006; 

Carr & Gramling, 2004; Ingram & Hutchinson, 1999; Kohi, et al., 2006; Lekas, et al., 2006; 

Rohleder & Gibson, 2006). Kvinnorna beskrev hur de blev pekade mot, att människor pratade 

om dem istället för med dem, fällde anklagande kommentarer och spred rykten (Buseh & 

Stevens, 2006; Rohleder & Gibson, 2006). En kvinna beskrev följande diskriminerande 

händelse enligt Buseh & Stevens, 2006) 

 

I walked my little boy to school in the morning time and people used to grab their 

kids up and point at me and say, “See, that’s the lady right there. She got AIDS. 

She nasty.” That hurted my son. (Buseh & Stevens, 2006, s.8) 

 

I flera studier (Buseh & Stevens, 2006; Carr & Gramling, 2004; Ingram & Hutchinson, 1999; 

Lekas et al., 2006) framkom även att kvinnorna upplevde oro och rädsla inom sig själva men 

även att de själva framkallade rädsla hos andra. Ofta var kvinnorna rädda för hur andra 

upplevde dem och att de blev behandlade annorlunda genom att vara elaka och ”hata” dem. 

Rädsla kunde visa sig hos kvinnorna i form av osäkerhet angående hur de skulle kunna 

komma att bli bemötta och behandlade. (Lekas, et al., 2006) 
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Like any time I’ve had to tell somebody, you know, you start getting afraid of what, 

what is there, you know, if they’re going to treat you differently. [pause] And all of 

that is related to feeling the stigma attached to it. (Lekas, et al.,  2006, s.1177) 

 

Särskilt vanligt var rädslor förmedlade från familjemedlemmar vilket beskrevs i flertalet 

studier. Ofta visade det sig genom att familjen tog avstånd på grund av rädslan för att smittas 

själv. Kvinnorna som levde med viruset fick äta sin mat separerad från övriga familjen ofta på 

papperstallrikar, de fick inte bo i samma hus och de kände även oro att bli lämnade eller bli 

trakasserad av sin partner (Buseh & Stevens, 2006; Calin, et al., 2007; Cao, et al., 2006; 

Ingram & Hutchinson, 1999; Lekas, et al., 2006). Samtidigt framkom i en studie av Kohi, et 

al. (2006) att en del kvinnor upplevde att andra människor såg dem som offer som inte kunde 

bidra med något, att de var förvirrade och inte vid sina sinnesfulla bruk samt oförmögna att 

fatta egna beslut  

 

People also discriminate against us in decision making, even at family level. They 

say that: “He or she is a victim”. Cannot contribute anything. Cannot make 

decision; Moreover she or he is confused, is not sound in mind, she or he is not 

supposed to be present or participate or be involved in anything. (Kohi, et al., 

2006, s.411) 

 

 

Att ställa sig utanför och uppleva utanförskap från familj och vänner. 

 

Utanförskap beskrevs i flertalet studier, (Buseh & Stevens, 2006; Calin, et al., 2007; Cao, et 

al., 2006; Kohi, et al., 2006; Rohleder, & Gibson, 2006) det berodde enligt kvinnorna dels på 

eget initiativ för att förhindra diskriminering och stigmatisering men även att vänner och 

närstående tog avstånd från kvinnorna efter avslöjande om pågående HIV infektion. En del 

kvinnor beslöt sig även för att själv ta avstånd från sociala aktiviteter och att låta bli att besöka 

familj och vänner för rädsla att bli stigmatiserade och diskriminerade. Detta utanförskap ledde 

en del kvinnor till att helt sluta med sociala aktiviteter, och att de rykten som spreds om dem 

gjorde att de helt slutade gå ut. En kvinna beskrev nedanstående. 
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I used to be a very outgoing person. I used to go bowling. I used to shoot dart 

leagues. Now since I became HIV-positive, people been spreading rumours. They 

say I got the disease and people better stay away from me or they’re going to 

catch what I got. So I don’t go out anymore. (Buseh & Stevens, 2006, s.9) 

 

Att bli hindrad och uppleva nekande från familj, vänner och av allmänheten beskrevs av 

kvinnor i fyra studier utbildning (Buseh & Stevens, 2006; Carr & Gramling, 2004; Ingram & 

Hutchinson, 1999; Lekas, et al., 2006). Det innebar att de direkt ansågs olämpliga att 

reproducera, de tilläts inte att besöka vissa vänner i deras hem, de fick inte ens röra i andras 

barn och deras egna barn avslogs dagisplatser och skolor hittade vägar att förbjuda deras barn. 

En kvinna berättade om hur de blev utsatta för sådan extrem stigmatisering och 

diskriminering att de flyttade från staden bara för att mötas av stenkastning när avslöjande om 

diagnosen skedde (Ingram & Hutchinson, 1999). 

 

We came here with nothing but our dogs and our kids and a suitcase each. When 

we were at home they found out my husband and I had AIDS. They threw rocks 

through our windows. (Ingram & Hutchinson, 1999, s.96) 

 

 

Att bli särbehandlad inom vården. 

 

Att kvinnorna kände sig diskriminerad i mötet med hälso- och sjukvården var återkommande i 

flera av studierna (Buseh & Stevens, 2006; Cao, et al., 2006; Carr, et al., 2004; Ingram, & 

Hutchinson, 1999; Lawless, et al., 1996; Lekas, et al., 2006). Kvinnorna beskrev kränkande 

händelser så som att deras rätt till sekretess försummades i olika situationer, journaler märktes 

med ”HIV” och deras namn ropades ut på mottagningen eller av apotekspersonal vid 

utlämnande av HIV mediciner (Lekas, et al., 2006). En kvinna beskriver följande händelse 

under ett besök på en akutmottagning. 

 

… sometimes when you got to the hospital and you have to sit there and tell the 

nurse and the doctor your whole status and everything, and being in the 

emergency room is not very comfortable and you have to tell these doctors and 

there’s ears around. (Lekas, et al.  2006, s.1182) 
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Vårdpersonal visade sig ofta oförstående, de framställde sig ibland som outbildade och visade 

att de inte accepterade kvinnorna. Läkare kunde anse att kvinnornas egen kunskap om 

HIV/AIDS var bristfällig och kvinnorna möttes ofta med ifrågasättande och tvivel kring deras 

sjukdomsinsikt, läkarna var även de som reagerade starkast med avsky och förakt när de 

mötte kvinnor med HIV/AIDS. Situationer då läkare felaktigt gav kvinnorna beskedet att de 

på kort sikt skulle dö och därmed nekades vård återfanns i kvinnornas beskrivningar. (Carr & 

Gramling, 2004; Ingram & Hutchinson, 1999; Lawless, et al., 1996; Lekas, et al., 2006). Att 

bli nekad vård och ansågs som ett hot mot andra patienter beskrivs nedan (Carr & Gramling, 

2004). 

 

“Call me back tomorrow. We’ll have to discuss it. There are four doctors in our 

group.” And I called her back and she said, “We’ve all discussed it. There’s 

nothing we can do for you. We can’t help you so there is no reason to risk our 

normal patients by taking you in”. (Carr & Gramling, 2004, s.35 ) 

 

Vårdpersonal dröjde i många fall med att utföra omvårdnadshandlingar på grund av 

kvinnornas HIV status, de undvek att gå in till kvinnorna i deras sal och matbrickor lämnades 

utanför dörren. Överdrivna hygienrutiner och bristande kunskap hos personal i anknytning till 

smittspridning och en ovilja att söka ögonkontakt eller beröra kvinnorna bidrog till 

stigmatiserande upplevelser (Buseh & Stevens, 2006; Ingram & Hutchinson, 1999; Lekas, et 

al., 2006). 

 

When the food came, they would never bring it in my room. They put it on top of 

the linen bin out in the hall. The tray would sit there for hours, and nobody would 

bring it in. (Buseh & Stevens, 2006, s.9) 

 

 

Att känna skuld och skam över sin sjukdom. 

 

Skuld och skam visade sig hos många kvinnor i flertalet studier, (Buseh & Stevens, 2006; 

Carr & Gramling, 2004; Kohi, et al., 2006; Lekas, et al., 2006; Rohleder & Gibson, 2006) 

primärt då symtom på sjukdomen uppvisades. Kvinnorna blev ofta beskyllda från allmänheten 
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för att ha ådragit sig sjukdomen som medförde en personlig skuldkänsla och känslor av 

mindervärde. Parallellt med detta uppkom frågor hos kvinnorna om vad de skulle berätta till 

andra, till vilka och på vilket sätt de skulle avslöja sin HIV/AIDS status. För en kvinna 

medförde detta att hon valde att helt låta bli att berätta om sin HIV-status i ett försök att slippa 

höra nedvärderande åsikter och behålla sin självkänsla (Buseh & Stevens 2006). 

 

I haven’t given up my self-worth and my self-esteem since I got HIV. So, I won’t 

allow other people to downgrade me. That is what you are setting yourself up for 

when you disclose your own personal information to the wrong person. When you 

disclose, you allow people to judge you. You don’t want to allow people you can’t 

trust to have that much control over you. (Buseh & Stevens, 2006, s.12) 

 

Att inte berätta för någon om sin diagnos och på så sätt förhindra stigmatisering, utanförskap 

och smärta medförde emellertid en annan form av problematik, några kvinnor beskrev att det 

var stressen med att hela tiden försöka dölja och hålla symtomen hemlig som var mer 

påfrestande än själva sjukdomen. (Carr & Gramling, 2004). Att dölja bestod ofta i att 

rutinmässigt undanhålla symtom, orsaker och behandling. De frekventa läkarebesöken doldes 

och HIV/AIDS läkemedel i medicinskåp gömdes och byttes ut mot vanligare socialt 

accepterade mediciner så som vanliga värktabletter eller blodtrycksmediciner. Kliniska 

manifestationer av sjukdomen doldes genom sociala symtom så som vanlig ryggvärk. Att 

dölja orsaken till hur de fick sin smitta var även det vanligt, till exempel tidigare problem med 

missbruk och eventuell prostitution (Carr & Gramling, 2004; Ingram & Hutchinson, 1999; 

Lawless, et al., 1996). Läkare och arbetsgivare uppmanade också kvinnorna till att dölja sin 

sjukdom (Carr & Gramling, 2004). En kvinna berättade följande. 

 

The first words out of his mouth after he told me it’s the worst were,”Keep your 

mouth shut. Find you a good doctor and keep your mouth shut”. (Carr & 

Gramling, 2004, s.32) 

 

En orsak av den upplevda stigmatiseringen var att kvinnorna förändrades. (Carr & Gramling, 

2004) En studie beskrev att kvinnor försökte leva vidare genom att dölja sitt tidigare liv med 

att acceptera sin situation och bara leva vidare med stigmatiseringen av att vara kvinna med 

HIV/AIDS. Både genom det stigma de upplevde och genom den stämpeln de fick från 

allmänheten. En kvinna beskrev hur hon före diagnosen var mamma, syster, fru och 
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yrkeskvinna men att efter diagnosen och stämpeln endast var en kvinna med HIV och 

därigenom upplevde en stor förändring och utanförskap (Carr & Gramling, 2004). 

 

When I look in the mirror, I no longer see Sonya. I see a woman with HIV disease. 

It is the first thing I think about when I wake up in the morning and the last when I 

go to sleep at night. (Carr & Gramling, 2004, s.32) 

 
 
Diskussion 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att studera kvinnors upplevelse av stigmatisering och 

diskriminering vid HIV/AIDS. Efter analysen framkom fem slutkategorier; Att bli betraktad 

som prostituerad eller missbrukare, att andra är rädda för mig och pratar om mig, att ställa sig 

utanför och uppleva utanförskap från familj och vänner, att bli särbehandlad inom vården och 

att känna skuld och skam över sin sjukdom, blir alla exempel på upplevelsen. 

 

Förutfattade meningar angående den smittvägen som kvinnorna fått sin sjukdom var ofta 

förekommande i dessa kvinnors vardag. Att de fått smittan antingen genom missbruk eller 

sexuellt promiskuöst och avvikande beteende samt vid vissa tillfällen även en kombination av 

båda. Många gånger var detta en felaktig bild av den smittade kvinnans tillstånd och innebar 

för de drabbade en känsla av både stigmatisering och diskriminering. Kvinnorna ansågs direkt 

vara något de inte var och många gånger inte blev trodda när de berättade hur de fått smittan. 

Detta går att jämföra med att personer som lever med andra osynliga sjukdomar. Även de kan 

uppleva svåra situationer i bemötande från andra och även de i kontakt med vården. Dessa 

upplevelser återfinns i Cunningham och Jillings (2006) studie om att leva med fibromyalgi, 

där framkom det beskrivningar från kvinnor att de ofta inte blev trodda på att de faktiskt led 

av sin sjukdom. Studien visade att även i vårdsituationer blev kvinnorna inte betrodda på sina 

symtom och de klassades direkt som något annat. 

 

Den andra kategorin att andra är rädda för mig och pratar om mig, innehåller beskrivningar 

från kvinnorna att de upplevde rädsla för hur andra kommer att uppfatta dem när de har 

HIV/AIDS. Kvinnorna beskriver även hur de själva anser att de orsakar rädsla hos andra 

genom sin sjukdom. Det framkom även att en stor del av de stigmatiserande och 

diskriminerande handlingarna berodde på att andra människor pratade bakom ryggen på dessa 

kvinnor och fällde elaka kommentarer. Liknande resultat fann Rogge, Greenwals och Golden 
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(2004) i en studie av personer med kraftig övervikt. Dessa upplevde att de ofta utsattes för 

andras kommentarer. 

 

Kulturen i samhället i dag är en påfrestning hos personer som lever med kraftig övervikt, och 

de upplevde ständigt stigmatisering och socialt förtryck. De fick ofta utstå diskriminerande 

kommentarer både i samhället och av familjemedlemmar samt av vårdpersonal. Det framkom 

även hur de överviktiga ofta själv gör ett val att isolera sig från andra för att undvika 

samhällets förtryck och diskriminering (Rogge, Greenwald & Golden 2004). Lonardi (2007) 

beskrev upplevelser av att leva med kronisk huvudvärk och i likhet med både de HIV/AIDS 

smittade kvinnorna och överviktiga personer innebar denna osynliga sjukdom och brist på 

sjukdomens verklighetsgrad ofta att de upplevde en ”social död”. De upplevde känslor av 

utanförskap, isolering och en vilja att stanna hemma eftersom frågor om deras sjukdom och 

hälsa uppfattades påfrestande. Denna isolering och utanförskap leder vidare mot den tredje 

kategorin som vårt resultat visade. 

 

Att ställa sig utanför och att vara utanför gemenskap från familj och vänner var för dessa 

kvinnor vid vissa tillfällen ett eget val. Men vid många tillfällen tog även närstående och 

vänner avstånd och kvinnorna blev inte alltid tillåtna att besöka sina släktingar eller vänner i 

deras hem. Det innebar även att kvinnornas barn förbjöds att gå till dagis eller uteslöts från 

vissa skolor samt att diskrimineringen tidvis blev till fysiskt våld. Enligt Ware, Wyatt och 

Tugenberg, (2006) försöker HIV/AIDS smittade män och kvinnor ofta skapa nya relationer 

eftersom tidigare relationer bryts sönder och försvinner på grund av diagnosen och andras 

stigmatiserande tankar och diskriminerande handlingar. Det fanns en vilja hos HIV/AIDS 

smittade att skapa nya relationer med personer som inte bär på sjukdomen för att på så sätt 

försöka uppnå en annan sorts tillhörighet, genom till exempel tillhörighet i olika stödgrupper, 

men det framkom att detta var något som upplevdes svårt. Strandmark (2004) beskriver hur 

människan hela tiden försöker jämföra sig själv med andra för att förhindra utanförskap och 

för att skapa en trygg atmosfär. Detta är något som är särskilt svårt för de människor som 

lever med ett fysiskt handikapp då dessa många gånger är utanför arbetslivet, har svårt att ta 

sociala initiativ på grund av sitt handikapp och ofta ses som en främling hos andra. 

 

Att bli särbehandlad inom vården bestod ofta i form av bristande sekretess rutiner som 

kränkte kvinnorna, men även tvivel, felaktiga besked och nekande av vård återfinns i 

berättelserna. I en studie skriven av Hodgson (2006) så framkommer det dock ett annat 
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synsätt på hur HIV-patienter behandlas av vårdpersonal. I studien hade sjuksköterskorna en 

annan mera positiv inställning till HIV/AIDS smittade patienter. Vilket innebar att de 

HIV/AIDS smittade patienterna under vårdtiden blev en del i vårdlaget och det visade sig 

innebära en positiv effekt på patienterna. Sjuksköterskorna i studien berättade däremot att de 

många gånger blev bemötta med okunskap och fördomar om hur viruset smittades. En 

sjuksköterska berättade att hon fått försvara sig inför vänner att hon inte har sexuella 

förbindelser med patienterna och inte tyckte att hon hade någon risk att smittas. Hon menade 

att så länge hon följde säkerhetsprocedurerna så var det ingen risk att bli smittad. Detta mera 

avslappnade förhållningssätt gentemot hiv och aids ingav trygghet hos patienterna som inte 

behövde känna sig kränkta på något vis. En sjuksköterska ur studien menade att ingen har rätt 

att döma någon annan för något som han eller hon har gjort i sitt förflutna. Och det har ingen 

betydelse hur den här personen blev smittad. (Hodgson, 2006) 

 

Det resultat vi visar i vår rapport innebär ofta att kvinnorna blir ofta felaktigt behandlade och 

bemötta i vårdsituationer och med en så pass allvarligt och komplicerad diagnos som HIV och 

följande AIDS sjukdom blir det viktigt att skapa en trygg och säker atmosfär för dessa 

patienter. Sjuksköterskan bör enligt Chaloner (2007) kontinuerligt överväga etiska 

ställningstaganden och utgå från basala etiska teorier. Etiska principer att till exempel, inte 

skada, att uppskatta konsekvenser av handlingar och utgå från patientens rättigheter och 

autonomi. Om dessa etiska överväganden inte tillgodoses är risken stor att sjuksköterskan inte 

klarar av att ge patientsäker och god vård för att främja och bevara hälsa (Chaloner, 2007). 

 

Att lida av HIV/AIDS gjorde att kvinnor upplevde känslor av skuld, skam och ett behov att 

dölja sin sjukdom. En del kvinnor gjorde allt vad som stod i deras makt för att förhindra att 

andra människor får reda på att de led av sjukdomen. Vissa dolde de HIV/AIDS relaterade 

symtomen med andra mera socialt accepterade sjukdomar medan andra dolde den aktuella 

smittvägen. Det var även ofta en fråga om man skulle berätta om sin smitta till andra eller 

inte.  

 

Hanteringen av den information om sin situation i förhållande till andra och valmöjligheter 

avseende vem, vad och hur någon annan ska få reda på den informationen är vanliga. 

Människor med en synlig sjukdom har inte samma valmöjligheter, det är till exempel svårt att 

dölja skakningar orsakade av Parkinson. Det finns även en konstant rädsla över hur andra 

människor kommer att se på den sjuke efter att sjukdomen avslöjats. Något som också 
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påverkar och orsakar känslor av skam och skuld är en ovilja att vara i fokus och enbart få 

uppmärksamhet på grund av sin sjukdom, att den sjuke är någon på grund av sin sjukdom och 

inte sin personlighet eller människovärde (Joachim & Acorn, 2000). Att dölja sin sjukdom 

och sina symtom återfanns även hos de personerna med kronisk huvudvärk i Lonardis (2007) 

studie. Genom att avslöja sitt tillstånd så har personen en konstant risk för att motgångar 

skapas med stigmatisering och diskriminering som följd medan vid ett lyckat avslöjande 

innebär det att en social acceptans uppstår och sjukdomen osynliggörs. Att bli beskylld från 

allmänheten, närstående och vänner var en vanlig upplevelse bland kvinnorna och detta ledde 

till skuldkänslor och skam. Vid sjukdom och ohälsa är känslor av skuld, skam och 

utanförskap vanligt. Strandmark (2004) belyser känslor av maktlöshet, känslor av värdelöshet 

och lidande bland olika sjukdomstillstånd. Att känna sig värdelös kan då grunda sig i 

svårigheter att möta krav från samhället och medför att de kan känna sig hotfull mot andra, 

osäker och misstrogen.  

 

Kroniska sjukdomstillstånd som HIV/AIDS men även olika cancer former och fysiska 

handikapp kan lätt följas av ångestsymtom. Ångest kan visa sig på många olika sätt, till 

exempel genom hjälplöshet, osäkerhet, rädsla och andningsbesvär. Vad kan vi som 

sjuksköterskor göra för att lindra ångesten och därmed öka hälsa hos personer med kronisk 

sjukdom? Extra betydelsefullt för patienter är att sjuksköterskan tar sig tid att sätta sig ned och 

verkligen lyssna, visa att man hinner med att ta patienten på djupaste allvar, något som i vissa 

fall kan vara svårt om inte omöjligt när en stressad vardag är vanligt inom vården (Arman & 

Rehnsfeldt, 2007). 

 

Olika former av gruppterapi eller stödgrupper kan hjälpa lindra ångest, även motion, olika 

avslappningsövningar, massage och taktil massage i kombination med mera kulturella 

interventioner så som musik terapi, dessa interventioner har visat på bra resultat enligt Phillips 

och Morrow (1998). Viktigt för sjuksköterskan att uppmärksamma vid gruppterapi är att 

deltagarna är relevant utvalda för gruppens ändamål. HIV/AIDS smittade med stigmatisering 

och diskriminering problematik blir basen i gruppens organisation. Dessa interventioner ser vi 

som blivande sjuksköterskor som naturliga att tillämpa till många olika patientgrupper i 

omvårdnaden (Phillips & Morrow, 1998). Coward och Kahn (2004) har studerat hur kvinnor 

med nyupptäckt bröstcancer upplevde stödgruppssamtal och diskussioner under en period. 

Det framkom att samtliga deltagare visade på ett betydelsefullt, emotionellt stöd, som de fick 

genom samtalen och interaktionen med andra personer med samma sjukdomsproblematik och 
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genom det ett ökad välbefinnande. Viktigt för kvinnorna var känslan av att de inte var 

ensamma och att de hade ett stöd från familj, vänner och vårdpersonal men även ett viktigt 

stöd genom de andra kvinnorna i stödgruppen med samma sjukdom. Denna form av 

interventioner kan visa sig viktig för att hjälpa HIV/AIDS smittade personer och andra ofta 

stigmatiserade sjukdoms tillstånd att få ett ökat stöd från samhället och för att minska 

upplevelsen av stigmatisering och diskriminering. Genom att sjuksköterskan har ett öppet 

förhållningssätt mot den sjuke kan behov som olika former av stöd uppmärksammas och 

tillgodoses och patientens hälsa bevaras och stärks.  

 
 
Metodkritik 
 

Metoddiskussionen kommer att behandla vårt eget metodförfarande och metodhantering. Det 

material som vi har använt oss av har blivit bearbetat genom en kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats. Metoden lämpade sig utmärkt till syftet som var att studera kvinnors 

upplevelse av stigmatisering och diskriminering vi sjukdomen HIV/AIDS. Enligt Graneheim 

och Lundman (2003) är det nästan omöjligt att inte göra egna tolkningar när en text ska 

bearbetas och detta är ett problem som kan sänka trovärdigheten då resultatet från materialet 

ska presenteras.  

 

Vi har alltid strävat efter att vara textnära för att förhindra att resultatet innehåller tolkningar 

från oss själva.  Kontinuerlig granskning från handledare och andra studiekollegor under 

kontrollerade seminarier har bidragit till att öka trovärdigheten. Vi anser att resultatet är 

trovärdigt för att förstå kvinnors upplevelse av stigmatisering och diskriminering vid 

sjukdomen HIV/AIDS. Eftersom läsarna kan följa och granska tillvägagångssättet från 

insamlad data till resultatet som vi grundligt bearbetat så bekräftar det vår studies pålitlighet 

och därför är det överförbart till att förstå syftet. En studies trovärdighet stärks genom att den 

är överensstämmande med de upplevelser som den beskriver (Holloway & Wheeler, 2002, s. 

252-255). 

 

Då vårt syfte varit kvinnors upplevelser av stigmatisering och diskriminering vid sjukdomen 

HIV/AIDS, så har vi bara inkluderat de artiklarna som behandlade kvinnor eller där kvinnors 

upplevelse tydligt gick att upptäcka, vilket det visade sig finnas begränsat material till.  I 

många fall behandlade de funna studierna både män och kvinnors upplevelser och det ofta 
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inte gick att se vilket kön upplevelserna grundade sig i. Hindrande för oss var även att många 

studier behandlade ämnet ”att leva med hiv”, och berörde bara ämnet stigmatisering och 

diskriminering i begränsad mängd. Resultatet visar även en global upplevelse av 

stigmatisering och diskriminering, begränsande för resultatet blir därför att olika kulturella 

skillnader inte gått att ta hänsyn till i resultatet. Något som kan ha begränsat studien är att alla 

artiklar som är analyserade är skrivna på engelska och med det i åtanke så kan det finnas vissa 

fragment av feltolkningar och översättningar. Då vi kvalitetsgranskade artiklarna så använde 

vi oss av ett kvalitetsgranskningsprotokoll inspirerad av Willman, et al. (2006, s. 156-157). Vi 

har använt oss av nio vetenskapliga artiklar, varav sex bedömdes av hög kvalitet och tre av 

medel kvalitet. Vår förhoppning var att finna fler artiklar som endast diskuterade 

stigmatisering och diskriminering och av hög kvalitet, vilket dock visade sig vara svårt att 

finna. Det som varit positivt med vårt avgränsade syfte var att ämnet varit lättbearbetat och 

överskådligt. Det smala syftet bidrog till resultatets validitet eftersom vi då kunnat identifiera 

de sanna upplevelserna utifrån frågeställningen. Hade vårt syfte varit bredare och behandlat 

ämnet upplevelser av HIV/AIDS generellt så hade materialet blivit större och med fler och 

bredare infallsvinklar. Något som även styrker trovärdigheten är att resultatet bygger på 

aktuell forskning med flertalet nyligen publicerade studier. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis kan vi i resultatet se likheter framförallt i att utstötthet förekommer vid 

många olika sjukdomstillstånd. Även likheter i bemötande från allmänheten, familj, vänner 

och vårdpersonal finns bland personer med olika sjukdomar. För sjuksköterskan är det ett 

krav att informera och ge kunskap dels till den sjuke personen men även till dennes 

närstående om sjukdomens förlopp och vad den innebär i dagligt liv och generell information 

i samhället. Att sjuksköterskan har ett öppet förhållningssätt till patienten påverkar god 

omvårdnad och skapar en individbaserad vård där grunden ligger hos patienten.  

 

Vidare medvetenhet och ökad kunskap angående begreppen stigmatisering och diskriminering 

anser vi vara nödvändiga för att kontinuerligt kunna göra etiskt riktiga val och handlingar i 

omvårdnadssituationer för att tillgodose patientens hälsa. Att belysa ämnet i framtida studier 

blir viktigt för att utveckla och tillföra vården en högre grad av trygghet och hälsa hos de 

patienter vi ger omvårdnad till. 
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