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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är en kronisk virusinfektion och en global 

pandemi. Med rätt behandling kan personer med HIV leva ett normallångt liv, men utan 

behandling övergår infektionen i acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Trots ökad 

kunskap om HIV blir personer med HIV ofta stigmatiserade och diskriminerade. 

Vårdpersonal har visats besitta bristfällig kunskap om HIV, stigmatiserande attityder 

gentemot patienter med HIV samt motvilja att vårda dem. HIV-relaterad stigmatisering 

motverkar minskning av smittspridningen och främjande av god hälsa för patientgruppen.  

Syfte: Sammanställa hur patienter med HIV beskriver upplevelser av bemötandet från hälso- 

och sjukvårdspersonal inom hälso- och sjukvård i vetenskaplig litteratur.  

Metod: En litteraturöversikt baserad på 13 kvalitativa artiklar och två med mixad metod 

hämtade från databaserna PubMed och CINAHL. Artiklarna kvalitetsgranskades och 

analyserades genom metasyntes. Materialet sammanställdes och tolkades genom Evans 

beskrivande metasyntes-modell.  

Resultat: Resultatet visade både positiva och negativa upplevelser av vårdpersonalens 

bemötande. Patienter beskrev att ökad kunskap och erfarenhet, samt visad empati, acceptans 

och respekt från vårdpersonal gav ett bättre bemötande. Negativa upplevelser var vanligt 

förekommande och beskrevs i form av bristfällig information, rädsla för smitta, 

stigmatisering, fördomar, stereotypering, diskriminering, nekad vård, inadekvat vård och 

bristande sekretess. Upplevelsen av bemötandet påverkade vårdupplevelsen, benägenheten att 

söka vård i framtiden och följsamheten till behandling.   

Slutsatser: Kunskaps- och erfarenhetsnivå bland vårdpersonal har stor betydelse för hur 

bemötandet upplevs av patienter med HIV. Positiva upplevelser kopplades till kunnig och 

erfaren vårdpersonal. Negativa upplevelser av stigmatisering och diskriminering på grund av 

vårdpersonalens okunskap, rädsla och fördomar kvarstår. Mer utbildning om HIV bland 

vårdpersonal behövs för att minska stigmatiseringen kring patientgruppen och bedriva vård på 

lika villkor för dessa patienter. 

 

 

Nyckelord: HIV, HIV-infektioner, vårdare-patient relationer, socialt stigma, diskriminering 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Background: Human immunodeficiency virus (HIV) is a chronic viral infection and a global 

pandemic. With the right treatment, people with HIV can live a normal life. Without 

treatment, the infection turns into acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Despite 

increased knowledge about HIV, people with HIV often get stigmatised and discriminated. 

Health personnel have been shown to have poor knowledge about HIV, hold stigmatising 

attitudes towards patients with HIV and be reluctant to care for them. HIV-related 

stigmatisation is counterproductive in reducing the spread of HIV infection and in promoting 

good health for patients with HIV. 

Aim: To compile how patients with HIV describe experiences of interactions with health 

personnel in healthcare settings in scientific literature.  

Methods: A literature review based on 13 qualitative articles and two with mixed method that 

were collected from the databases PubMed and CINAHL. The articles were quality-reviewed 

and analysed using metasynthesis. The material was compiled and interpreted using Evan's 

descriptive metasynthesis model. 

Results: The result showed both positive and negative experiences of interactions with health 

personnel. Patients described that increased knowledge and experience, as well as 

demonstrated empathy, acceptance and respect from health personnel, were connected to a 

better experience. Negative experiences were common and described in terms of insufficient 

information, fear of contagion, stigmatisation, prejudices, stereotyping, discrimination, denied 

care, inadequate care and breaches of confidentiality. The attitude, behaviour and treatment by 

health personnel affected how patients viewed the healthcare experience, the tendency to seek 

care in the future and the patients’ adherence to treatment. 

Conclusions: Knowledge and experience among health personnel are of major importance for 

how the interaction is experienced by patients with HIV. Positive experiences were linked to 

knowledgeable and experienced health personnel. Negative experiences of stigmatisation and 

discrimination due to the health personnel’s ignorance, fear and prejudices persist. More 

education about HIV among health personnel is needed to reduce stigmatisation and to 

provide care on equal terms for these patients. 
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1. BAKGRUND 

1.1 HIV - Humant immunbristvirus 

Humant immunbristvirus (HIV) är en kronisk virusinfektion som angriper och försämrar 

kroppens immunförsvar. En del drabbas av en primärinfektion några veckor efter 

infektionstillfället, med symtom som liknar virusinfektioner som influensa eller körtelfeber, 

med feber, halsont, hudutslag och lymfkörtelsvullnad (Tenant-Flowers & Mindel, 2012). 

Infektionen övergår efter några veckor i en latent fas. Om behandling inte påbörjas i tid kan 

kroppens immunförsvar försvagas så mycket att infektionen går över till det stadium som 

kallas aquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Då uppkommer tumörsjukdomar eller 

opportunistiska infektioner som herpes zoster, svampinfektioner, svullna lymfkörtlar och 

luftvägsinfektioner (Ericson & Ericson, 2009). Smittan överförs via sexuell kontakt, blod och 

från mamma till barn vid graviditet. När de första fallen av HIV och AIDS uppträdde i början 

av 1980-talet var det många som förknippade det med homosexuella och bisexuella män samt 

med narkotikamissbrukare. Personer med blödarsjuka eller som hade fått blodtransfusion 

identifierades också tidigt som drabbade patientgrupper (Ericson & Ericson, 2009).  

 

1.2 Diagnostisering, behandling och omvårdnad 

Det har skett betydande förändringar i hur man testar och diagnostiserar HIV sedan 

uppkomsten på 1980-talet. Idag är diagnostiseringen enklare, säkrare och ställs genom ett 

blodprov. Behandlingen består av en kombination av antivirala läkemedel, vilka minskar 

mängden cirkulerande virus i kroppen (Folkhälsomyndigheten, 2015). Det finns inget 

botemedel mot HIV, men tidigt påbörjad behandling med dessa bromsmediciner gör att den 

som drabbats kan leva ett i stort sett normallångt liv utan större komplikationer (Sultan & 

Adler, 2012). Då beskedet ofta utlöser en chockreaktion med känslor av ångest och 

maktlöshet, är det viktigt att den smittade bemöts med empati och förståelse samt ges stöd av 

hälso- och sjukvårdspersonal och kurator eller psykolog för hjälp med krisbearbetning 

(Ericson & Ericson, 2009, Maartens et al., 2012).  

 

HIV betraktas som en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen (SFS, 2004:168). I lagen 

stadgas att den som vet eller misstänker att den bär på HIV måste skydda andra från att bli 

smittade, vilket till exempel innebär att informera sexuella partners. Smittskyddslagen ger 

personer med HIV rätt till kostnadsfri antiviral behandling i Sverige. 
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1.3 HIV i samhället och i sjukvården 

Idag lever uppskattningsvis 36,7 miljoner människor med HIV. På mindre än 40 år har HIV 

utvecklats från något okänt till en global pandemi. Hittills har 35 miljoner människor dött i 

följder av HIV/AIDS, varav en miljon under år 2016 (WHO, 2017). Det allmänna 

kunskapsläget om HIV och attityden mot personer som drabbats av HIV har förbättrats sedan 

sjukdomsdebuten på 1980-talet, men fortfarande råder okunskap och fördomar om vem som 

smittas och hur (Ipsos MORI, 2014; Smittskyddsinstitutet, 2013). Att leva med HIV är för 

många förknippat med skam, såväl i Sverige som globalt (Boström & Ögren Wagner, 2009). 

Många personer som lever med HIV upplever stigmatisering och diskriminering 

(Liamputtong, 2013; Marsicano et al., 2014). HIV-relaterat stigma innebär att människor som 

lever eller associeras med HIV/AIDS nedvärderas. Baserat på personens verkliga eller 

uppfattade HIV-status utsätts denne följaktligen för diskriminering, i form av orättvis 

behandling (UNAIDS, 2003). HIV-relaterad stigmatisering och diskriminering är relaterat till 

andra former av stigma, som rör sexualitet, könsnormer, etnicitet och klass. Dessa stigman 

överlappar ofta varandra. Det gör att personer i olika marginaliserade grupper utsätts för ännu 

större risk, vilket i sin tur ökar stigmatiseringen gentemot dem (Parker & Aggleton, 2002).  

 

HIV-relaterad stigmatisering återfinns även inom hälso- och sjukvårdssammanhang. Studier 

har visat att hälso- och sjukvårdspersonal har fördomsfulla, stigmatiserande attityder gentemot 

patienter med HIV och känner motvilja till att vårda dem (Röndahl, Innala & Carlsson, 2003; 

Vorasane et al., 2017; Wada, Smith & Ishimaru, 2016). Sådan motvilja har visats korrelera 

med minskad tillfredsställelse med vården bland patienterna (Li, Comulada, Wu, Ding & Zhu, 

2011). Stigmatiserande attityder gentemot människor med HIV och bristande kunskap om 

smittvägar bland vårdpersonal kan göra att de upplever rädsla för att smittas, vilket visar sig i 

motvilja till att vårda patienter med HIV (Zarei, Joulaei, Darabi & Fararouei, 2015). 

 

Att uppleva sig vara stigmatiserad har visats kunna få negativa effekter på både fysisk och 

psykisk hälsa för patienter med HIV (Earnshaw och Chaudoir, 2009; Mak, Poon, Pun & 

Cheung, 2007; Rao et al., 2012; Vanable, Carey, Blair, & Littlewood, 2006). Rädsla för att bli 

stigmatiserade kan göra att människor undviker att testa sig (MacQuarrie, Eckhaus & 

Nyblade, 2009) medan rädsla för att avslöja sin HIV-positiva status kan leda till att personer 

med HIV inte praktiserar säkert sex och till sämre följsamhet av antiviral behandling 
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(Earnshaw & Chaudoir, 2009; Florom-Smith & De Santis, 2012; MacQuerrie et al., 2009). 

Rädsla för att bli stigmatiserad kan också leda till att patienter inte söker vård eller avbryter 

HIV-vården, vilket gör att behandlingen försenas eller inte upprätthålls (Gesesew et al., 2017; 

Magnus et al., 2013). HIV-relaterad stigmatisering från såväl samhällets som sjukvårdens håll 

kan därmed leda till sämre hälsa och livskvalitet för patienter med HIV, inklusive ett snabbare 

sjukdomsförlopp, samt öka spridningen av HIV (Earnshaw & Chaudoir, 2009; UNAIDS, 

2003). Stigmatisering av HIV- och AIDS-drabbade på grund av okunskap och fördomar i 

kombination med ineffektiv hälso- och sjukvård i stora delar av världen innebär att sjukdomen 

fortsätter att spridas (Sultan & Adler, 2012).  

 

1.4 Sjuksköterskans professionella roll 

Omvårdnad utgår från ett humanistiskt perspektiv, vilket innebär att alla människor betraktas 

som fria och självständiga individer med lika stort värde, att människan uppfattas som en 

helhet där kropp och själ kan påverka varandra, samt att vård och behandling sker utifrån den 

enskildes förutsättningar och specifika behov (Arlebrink, 2012). Den humanistiska synen är 

grund för såväl lagstiftning som etiska koder inom sjukvården. Hälso- och sjukvårdslagen 

stadgar att vård ska ges till hela befolkningen på lika villkor utifrån patientens behov och 

utföras med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet, 

med målsättning om god hälsa och förebyggande av ohälsa (SFS, 2017:30). Enligt 

International Council of Nurses, ICN:s, etiska kod för sjuksköterskor (2014) ska 

sjuksköterskan respektera mänskliga rättigheter och utföra omvårdnad oberoende av 

patientens ålder, hudfärg, sjukdom, kön, sexuell läggning eller nationalitet. I sjuksköterskans 

roll ingår att uppvisa professionella värden som respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet (ICN, 2014). Sjuksköterskan är även ansvarig för att patienter får 

korrekt, tillräcklig och lämplig information. Sjuksköterskan ska behandla personliga uppgifter 

konfidentiellt och hantera uppgifterna med gott omdöme (ICN, 2014). Omvårdnadens mål är 

att främja hälsa och välbefinnande samt förebygga ohälsa och lindra lidande. En viktig grund 

för god omvårdnad är ett personcentrerat förhållningssätt, där den enskilde patienten ses som 

unik och som en aktiv partner i sin egen vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

I en vårdsituation befinner sig patienten i en beroendeställning. Vårdaren kan å andra sidan få 

stort inflytande över omvårdnaden och patientens bild av situationen. Det skapar ett ojämnt 

maktförhållande mellan vårdare och patient (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Patientens 
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hälsa är därför beroende av att vårdaren är både teoretiskt och praktiskt kunnig samt har en 

hållning som möjliggör partnerskap, för att främja personcentrerad omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Begreppet personcentrering används bland annat för att 

beskriva att det är patienten som är i centrum i vården. Personcentrerad omvårdnad handlar 

delvis om att man försöker tillämpa begreppet personcentrering i ett 

omvårdnadssammanhang. För att hälso-och sjukvårdspersonal ska kunna uppnå ett 

personcentrerat förhållningssätt i praktiken behövs terapeutiska relationer bildas och vidgas 

mellan alla vårdgivare, patienter och andra viktiga nyckelpersoner i deras liv. Grunden är att 

med respekt se vad den enskilde individen värderar, främja rätten till självbestämmande samt 

att det finns en ömsesidig förståelse (McCance & McCormack, 2013). 

 

1.5 Bemötande som vårdvetenskapligt begrepp  

Bemötande syftar på hur man känner igen, erkänner och möter en annan människas 

originalitet och egendomligheter (Snellman, 2014). Bemötande är närbesläktat med termen 

attityd då det innefattar förhållningssätt, kunskaper och åsikter hos den som bemöter en annan 

människa. Det ligger även nära beteende, då bemötandet uttrycks genom till exempel verbal 

kommunikation och kroppsspråk från den bemötande. Den som blir bemött och dennes 

personliga referensramar bidrar till att forma bemötandets karaktär (Echeverri, 2010). Ett gott 

bemötande kan karaktäriseras av respekt, rättvis behandling och empati gentemot den man 

bemöter. Ett gott bemötande handlar även om att skapa en du och jag-relation med den andre 

parten, genom att man aktivt väljer att möta varandra på ett jämlikt plan. Förutsättningarna för 

ett gott bemötande i en du och jag-relation med patienten kräver att man som vårdpersonal 

finner en inre vilja att göra gott, genom att genuint visa att man vill delta i det samtal man 

befinner sig i. Detta görs bland annat genom att visa den andre parten acceptans samt genom 

verbal och icke-verbal bekräftelse (Sandman & Kjellström, 2013). Genom att låta patienten 

själv få ge uttryck för sin självbild och sina tankar och önskningar om den egna 

hälsosituationen, kan vårdpersonalen vara öppen för att möta varje patient som en egen 

individ. Ett sådant förhållningssätt innebär att man kan utmana sina förutfattade 

föreställningar om beteenden och sidor hos andra människor. Att möta varje patient som en 

egen person främjar en god vårdrelation mellan vårdare och patient. Bemötandet gentemot 

patienten kan resultera i antingen hopplöshet och förlust av egenvärde, eller tillgivenhet och 

välbefinnande hos patienten (Snellman, 2014).  
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1.6 Begreppsdefinitioner  

1.6.1 Stigma och stigmatisering  

Stigma definieras som en djupt misskrediterande och utmärkande egenskap hos en person. 

Stigmatiserade individer anses avvika från det “normala” eller från de krav som samhället 

ställer och blir därför utestängda från gemenskapen (Goffman, 2014). Stigmatisering 

definieras som en process inom ett maktförhållande med följande komponenter: etikettering, 

stereotypering, separation, statusförlust och diskriminering (Link & Phelan, 2001), vilket 

skapar och upprätthåller social ojämlikhet mellan stigmatiserade och icke-stigmatiserade 

personer (Parker och Aggleton, 2002).  

 

1.6.2 Diskriminering 

Diskriminering innebär att en individ missgynnas och/eller kränks, i samband med minst en 

av de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, 

religion/annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2017). 

 

1.6.3 Hälso-och sjukvårdspersonal 

I denna studie definieras hälso- och sjukvårdspersonal, hädanefter benämnt som 

vårdpersonal, som all personal som arbetar inom både privat och offentlig hälso-och sjukvård 

samt de som på något sätt medverkar i vården av patienter. Det innefattar därmed personal på 

sjukhusinrättningar, apotek, laboratorier och larmcentraler (Socialstyrelsen, 2006).  

 

1.7 Problemformulering 

HIV är idag ett globalt folkhälsoproblem som har drabbat miljontals människor. Med tidigt 

insatt behandling kan patienter dock leva ett normalt liv. Sjukdomen förknippas ofta med 

utsatta grupper som homosexuella, intravenösa narkotikamissbrukare och prostituerade. 

Sådana stereotypa föreställningar om vem som drabbas lever kvar, vilka i kombination med 

okunskap, osäkerhet och rädsla bland vårdpersonal kan leda till negativa attityder och ett 

dåligt bemötande gentemot patienter som bär på HIV. Detta kan i sin tur leda till 

stigmatisering och diskriminering vilket kan resultera i försämrad hälsa för patientgruppen 

och ökad smittspridning. Det behövs mer kunskap om hur patienter med HIV upplever 

bemötandet i vårdsituationer. Det är viktigt att praktiserande sjuksköterskor och annan 
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vårdpersonal ges möjlighet till ökad förståelse för patientgruppens perspektiv, då en ökad 

förståelse kan bidra till ökade förutsättningar för att bedriva en god och jämlik vård samt 

minska smittspridningen.  

 

1.8 Syfte  

Syftet är att sammanställa hur patienter med HIV beskriver upplevelser av bemötandet från 

vårdpersonal inom hälso- och sjukvård i vetenskaplig litteratur.  

2. METOD 

2.1 Design 

En allmän litteraturöversikt genomfördes för att besvara syftet. En litteraturöversikt görs för 

att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett visst område. Översikten baseras på ett 

systematiskt urval av till exempel forskningsartiklar inom det avgränsade området. Detta 

område ska vara relevant för grundutbildade sjuksköterskors verksamhets- eller 

kompetensområde (Friberg, 2012a). En kvalitativ, induktiv ansats användes. En induktiv 

ansats används ofta när syftet med forskningen är att nå en djupare förståelse för ett visst 

fenomen, vanligtvis genom att undersöka människors uppfattningar eller upplevelser av 

fenomenet ifråga (Kristensson, 2014).  

 

2.2 Sökstrategi 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna MEDLINE (Medical Literature On-Line), via 

sökmotorn PubMed och CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature). Dessa databaser användes då de innehåller en stor mängd omvårdnadsforskning 

(Polit & Beck, 2018). Sökningar gjordes även i PsycINFO och SweMed+, men dessa 

sökningar tillförde inte fler relevanta artiklar utifrån litteraturstudiens syfte. Relevanta sökord 

identifierades genom granskning av sökord som använts i tidigare litteraturstudier inom 

samma problemområde och genom att använda MeSH-termer (Subject Medical Headings) i 

PubMed och MH (Major Heading) i CINAHL. MeSH och MH är de respektive databasernas 

ämnesordlistor, vilka kan användas för att söka information som använder olika terminologi 

för samma begrepp (Polit & Beck, 2018). För att erhålla ett snävare resultat kombinerades 

MeSH- och MH-termer med nya sökord i fritextsökning (Forsberg & Wengström, 2016). 

Utifrån syftet valdes sökorden HIV, "HIV infections", "HIV-infected patients”, people living 
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with HIV, health care, "professional-patient relations", “attitude of health personnel”, “patient 

acceptance of health care", "patient satisfaction", discrimination, "social discrimination", 

"stigma", "social stigma”, experience, patient experience. För att kombinera sökord och 

därigenom begränsa eller utvidga sökningen användes de booleska operatorerna AND och OR 

(Polit & Beck, 2018).  

 

Då syftet med litteraturstudien var att studera patienters upplevelser av bemötande från 

vårdpersonal, valdes enbart kvalitativa artiklar ut, då dessa undersöker upplevelser och 

fenomen (Friberg, 2012b). Övriga inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle svara på 

litteraturstudiens syfte, vara originalartiklar som hade undersökt kvinnliga och/eller manliga 

vuxna patienter som hade diagnostiserats med HIV, vara skrivna på svenska eller engelska för 

att undvika språkliga svårigheter, vara en del av den senaste aktuella forskningen och därför 

vara publicerade under åren 2006-2016, samt vara vetenskapligt och etiskt granskade. 

Exklusionskriterier var artiklar där undersökningsgruppen innehöll deltagare under 18 år. 

Artiklarna som var kvantitativa, publicerade innan 2006, som inte hade tillgängliga abstracts i 

databaserna och som inte var skrivna på svenska eller engelska exkluderades. Utifrån dessa 

inklusions- och exklusionskriterier gjordes avgränsningar vid sökningar i databaserna 

gällande tillgängligt abstract, publiceringsdatum, språk och ålder. Samtliga sökningar gjordes 

under september 2017. De sökningar som resulterade i utvalda artiklar redovisas i tabell 1 

nedan.  
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2.3 Bearbetning och analys  

2.3.1 Kvalitetsanalys 

Urvalsprocessen av artiklar bestod i att bedöma huruvida artiklarna var relevanta sett till 

litteraturstudiens syfte. Denna bedömning gjordes utifrån artiklarnas titel och abstract. Om 

abstractet ansågs relevant, lästes den fullständiga artikeln. De artiklar som ansågs besvara 

studiens syfte valdes därefter ut för kvalitetsgranskning och bearbetning. Litteraturstudier och 

kvantitativa artiklar samt artiklar som inte besvarade litteraturöversiktens syfte exkluderades. 

De utvalda artiklarnas kvalitet bedömdes med hjälp av en granskningsmall som utformats 

utifrån Forsberg och Wengström (2016). (Se bilaga 1). I kvalitetsgranskningen bedömdes 

studiernas relevans, metod, resultat och pålitlighet. Detta innefattar att utvärdera huruvida 

forskningsfrågan styr metodval av datainsamling och dataanalys. Resultatets kvalitet värderas 

utifrån hur fenomenet beskrivs, om det är rikt på innehåll och nyanser, framställs på ett tydligt 

och strukturerat sätt, och hur väl resultatet relateras till tidigare teori. Kriterier för rimlighet 
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innebär att den insamlade informationen stämmer överens, är empiriskt förankrad i 

verkligheten, tillför ny kunskap och att arbetets enskilda delar och helhet hänger ihop 

(Forsberg & Wengström, 2016). Granskningsmallen modifierades av uppsatsförfattarna, så att 

varje påstående eller fråga i mallen kunde besvaras med ”ja”/”angivet” eller ”nej”/”ej 

angivet”. Vissa frågor kunde besvaras med ”delvis”. Utifrån detta utformades ett 

poängsystem. Svaret ”ja”/”angivet” gav 1 poäng, svaret ”nej”/”ej angivet” gav 0 poäng, och 

svaret ”delvis” gav 0,5 poäng. Några frågor var inte poänggivande. Totalt kunde 26 poäng 

delas ut. Om artikeln fick 0-13 poäng bedömdes dess kvalitet som låg. Om artikeln fick 14-20 

poäng bedömdes kvaliteten som medel. Om artikeln fick 21-26 poäng bedömdes kvaliteten 

som hög (se bilaga 1). Efter kvalitetsgranskningen kvarstod 15 artiklar, varav 10 med hög 

kvalitet och 5 med medel kvalitet, vilka utgjorde litteraturstudiens material (se bilaga 2). Av 

dessa var 13 artiklar av kvalitativ ansats. Författarna valde att ta med två artiklar med mixad 

metod. Från dessa artiklar inkluderades endast den kvalitativa delen med patienternas 

perspektiv i resultatet.  

 

2.3.2 Resultatanalys 

Det material som samlades in analyserades genom metasyntes. Metasyntes innebär att redan 

publicerade forskningsresultat sammanställs, analyseras och tolkas. Avsikten är att skapa 

något nytt, som bidrar till ökad förståelse för det studerade fenomenet, en ny helhetsbild av 

tidigare forskning samt till möjligheter att omsätta identifierad vetenskaplig kunskap till 

praktiskt användbar kunskap och utforma vägledning för hantering av fenomenet i vårdarbete 

(Friberg, 2012b). Under analysprocessen lästes och granskades de utvalda artiklarna flera 

gånger. Att läsa igenom artiklarna flera gånger görs för att förstå deras innehåll och 

sammanhang. Därefter kan skillnader och likheter identifieras rörande artiklarnas syften, 

metoder, analysgång och resultat. Utifrån detta görs en översiktlig sammanställning, vilken 

ligger till grund för att kunna sortera materialet (Friberg, 2012a).  

 

Evans (2002) modell av beskrivande metasyntes användes för att sammanställa och tolka 

litteraturöversiktens material, då denna modell är utvecklad för att analysera redan tolkat 

material. Modellen innefattar fyra steg. I det första steget samlades material in via utvalda 

databaser utifrån syftet, samt inklusions- och exklusionskriterierna. I det andra steget 

identifierades nyckelfynd, genom att läsa igenom artiklarna flera gånger för att förstå deras 

innehåll och sammanhang. I detta steg utfördes även kvalitetsgranskning av artiklarna utifrån 
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Forsberg & Wengström (2016). Nyckelfynd och huvudresultat från varje artikel antecknades 

och samlades i ett enskilt dokument. I det tredje steget enligt Evans (2002) modell granskades 

huvudfynden för att identifiera framträdande och gemensamma teman och sub-teman samt för 

att jämföra och kontrastera skillnader mellan studierna. Liknande nyckelfynd kategoriserades 

och grupperades under de teman som identifierats. I det sista steget beskrevs det studerade 

fenomenet. Varje identifierat tema och sub-tema beskrevs, med hänvisningar till och exempel 

från de utvalda originalartiklarna (Evans, 2002). Genom processen kontrollerades teman och 

sub-teman med hänsyn till huruvida de besvarade litteraturstudiens syfte och hade stöd i 

originalartiklarna.  

 

2.4 Forskningsetiska överväganden 

Endast studier som hade fått tillstånd från en etisk kommitté eller där noggranna etiska 

överväganden gjorts, valdes ut (Forsberg & Wengström, 2016). Då studien var en 

litteraturöversikt behövdes inte godkännande från en etikprövningsnämnd (Vetenskapsrådet, 

2017). Riktlinjer från vetenskapsrådet angående fusk och ohederlighet följdes under arbetets 

gång. Med fusk och ohederligheter menas fabricering av data, plagiat, stöld samt att ange 

hypoteser eller metoder utan källor. Ett neutralt förhållningssätt intogs till de data som 

samlades in, för att undvika att eventuell förförståelse förvrängde resultatet. Alla resultat har 

presenterats, för att vidhålla ett etiskt förhållningssätt där forskarna ställer sig opartiska vid 

inkluderandet och exkluderandet av studierna och deras resultat. Detta är i enlighet med 

forskningsrekommendationer (Forsberg & Wengström, 2016). 

3. RESULTAT 

Resultatet är baserat på 15 artiklar, varav 13 med kvalitativ ansats och två med mixad metod, 

där enbart den kvalitativa delen presenteras (se bilaga 2). Studierna i dessa artiklar har 

undersökt HIV-diagnostiserade patienters upplevelser av bemötande från vårdpersonal i olika 

hälso- och sjukvårdssammanhang. Intervjuer som datainsamlingsmetod användes i nio av 

artiklarna, tre artiklar hade använt fokusgrupper och två artiklar hade använt både intervjuer 

och fokusgrupper. En artikel använde intervjuer från en tidigare studie som författaren hade 

utfört. Samlat material presenteras nedan under två teman: upplevelser av positivt bemötande 

och upplevelser av negativt bemötande. Sub-teman till upplevelser av positivt bemötande är: 

kunskap, erfarenhet och HIV-specialistvård och stödjande attityder. Sub-teman till 

upplevelser av negativt bemötande är: fördomar och stereotypa föreställningar, negativa och 
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destruktiva förhållningssätt, bristfällig information och överdriven försiktighet, nekad vård 

och inadekvat vård och sekretessbrott och bruten konfidentialitet.  

 

3.1 Upplevelser av positivt bemötande  

3.1.1 Kunskap, erfarenhet och HIV-specialistvård 

Huruvida vårdtillfället upplevs som positivt eller negativt av patienten kan påverkas av 

vårdpersonalens kunskap om HIV och erfarenhet av HIV-vård. Ett bättre bemötande, 

inklusive ett empatiskt och omsorgsfullt förhållningssätt, upplevdes vara kopplat till mer 

kunskap och större erfarenhet hos vårdpersonalen (Gagnon, 2015; Kelly, Alderdice, Lohan & 

Spence, 2013; Wagner, McShane, Hart, & Margolese, 2016). I en studie av Kelly och 

medarbetare (2013), berättade patienter inom mödravården hur de uppskattade barnmorskor 

med tidigare erfarenhet av att vårda patienter med HIV, då dessa upplevdes som mer kunniga 

och säkra på vad de skulle göra, vilket ingav känslor av trygghet och lugn hos patienterna 

(Kelly et al., 2013). Patienter beskrev upplevelser av hur vårdpersonalen gav försäkran om 

eller vidtog extra åtgärder för att bevara sekretessen, vilket kopplades till vårdpersonalens 

professionalitet (Kelly et al., 2013; Stutterheim et al., 2014). I en studie uppgav majoriteten av 

de deltagande patienterna att de som gav bäst vård var yngre personer (Wagner et al., 2016).  

 

Patienter med HIV beskrev att bemötandet skiljde sig åt beroende på var de hade fått vård. 

Patienter beskrev mindre stigmatisering och upplevde att de fick ett bättre bemötande inom 

HIV-specialistvården jämfört med andra vårdinrättningar (Dako-Gueye, Dako-Gueye & 

Asampong, 2015; Gagnon, 2015). Vårdpersonal inom HIV-specialistvården beskrevs som 

icke-diskriminerande, respektfull och vänlig (Dako-Gueye et al., 2015). De fick patienterna 

att känna sig trygga, välkomna, bekväma och respekterade (Gagnon, 2015). Patienter 

upplevde att det bättre bemötandet inom HIV-vården berodde på att vårdpersonalen var mer 

tränad, erfaren och hade mer kunskap om HIV, jämfört med vårdpersonal utanför den 

specialiserade HIV-vården (Dako-Gueye et al., 2015; Gagnon, 2015). I en studie av Rahmati-

Najarkolaei och medarbetare (2010) uppgav patienter att de upplevde mindre diskriminering 

och högre vårdkvalitet när de blev remitterade från HIV-vården till en viss vårdinstans, 

jämfört med när de sökte vård där på eget initiativ. Patienter med HIV föredrog att söka vård 

inom HIV-specialistvården även om det betydde att de fick resa långt (Dako-Gueye et al., 

2015). De drog sig å andra sidan för att söka vård utanför HIV-vården, av rädsla för att bli 

stigmatiserade och diskriminerade (Dako-Gueye et al., 2015; Gagnon, 2015).  
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3.1.2 Stödjande attityder 

Patienter med HIV beskrev i en del studier att de upplevde ett generellt gott bemötande från 

vårdpersonal (Gagnon, 2015; Stutterheim et al., 2014). En del patienter beskrev enbart 

positiva upplevelser av vårdpersonal (Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007). Patienter 

beskrev även att bemötandet från vårdpersonal hade förbättrats med tiden, då de upplevde 

vårdpersonalen som mer humana och kapabla att se till mer än enbart den medicinska 

behandlingen (Gagnon, 2015; Zhou, 2009). Patienter upplevde ett positivt bemötande från 

vårdpersonal när deras förhållningssätt var empatiskt, medkännande, stöttande och 

omsorgsfullt (Kelly et al., 2013; Okoror, BeLue, Zungu, Adam & Airhihenbuwa., 2014; 

Stutterheim et al., 2014; Sullivan et al., 2015; Wagner et al., 2016; Zhou, 2009). Patienter 

beskrev vikten av att vårdpersonal lyssnade på dem, tog dem på allvar samt värderade och 

respekterade dem som en partner i vården (Stutterheim et al., 2014).  

 

En del patienter beskrev upplevelser av vårdpersonal som tog en aktiv roll i deras vård. Dessa 

patienter upplevde det som positivt att få extra uppmärksamhet på grund av sin HIV, då 

vårdpersonalen tog sig mer tid för dem, visade mer omsorg och lade mer fokus på deras unika 

situation samt försvarade deras rättigheter inom sjukvårdssystemet (Cannon Poindexter, 2013; 

Dako-Gueye et al., 2015; Stutterheim et al., 2014; Wagner et al., 2016). I en studie av 

Sullivan och medarbetare (2015) berättade kvinnliga patienter med HIV om hur de upplevde 

ett positivt bemötande i kontakten med en speciell och erfaren ”sjuksköterskeguide”. Guiden 

beskrevs som hjälpsam med att förklara information och med att få tillgång till olika vård- och 

samhällsresurser, samt som ett stort psykosocialt stöd.  

 

Vårdpersonal beskrevs av vissa patienter med HIV som ett stort psykosocialt stöd (Rahmati-

Najarkolaei et al., 2010; Stutterheim et al., 2014; Sullivan et al., 2015; Zhou, 2009). Behovet 

av psykosocialt stöd beskrevs som särskilt viktigt på grund av den utbredda stigmatiseringen i 

samhället i övrigt (Zhou et al., 2009), samt vid diagnostisering (Rahmati-Najarkolaei et al., 

2010; Stutterheim et al., 2014; Sullivan et al., 2015). Då en positiv diagnos kunde få patienter 

att känna sig rädda och oroliga för framtiden, upplevde de att stöttande och uppmuntrande 

vårdpersonal gav dem hopp och minskade stigmat de kände inför HIV-diagnosen (Rahmati-

Najarkolaei et al., 2010; Sullivan et al., 2015).  
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Patienter med HIV beskrev ett positivt bemötande när vårdpersonal visade acceptans och 

normaliserande attityder (Kelly et al., 2013; Wagner, 2016; Zhou, 2009). Patienter beskrev 

upplevelser av vårdpersonal som inte fördömde dem och som visade respekt och känslighet, 

till exempel i proceduren kring testning (Wagner et al., 2016). Patienter uppskattade 

vårdpersonal som behandlade dem som andra patienter (Kelly et al., 2013; Stutterheim et al., 

2014). En patient berättade hur denne mådde bättre och kände sig lugnare efter att en 

sjuksköterska hade förklarat att en HIV-diagnos inte var något att skämmas över och att 

patienten inte var tvungen att distansera sig från andra människor (Sullivan et al., 2015). Att 

bli sedd som mer än sin sjukdom och att HIV borde betraktas som vilken sjukdom som helst 

ansågs vara viktiga komponenter för ett positivt bemötande (Ion & Elston, 2015; Kelly et al., 

2013; Wagner et al., 2016).  

 

3.2 Upplevelser av negativt bemötande 

3.2.1 Fördomar och stereotypa föreställningar 

I ett flertal studier beskrev patienter att de upplevde att vårdpersonal hade fördomar om vem 

som drabbas av HIV. Det visades i irrelevanta och förödmjukande frågor om hur patienterna 

hade smittats, deras sexuella läggningoch hur många sexuella partners de hade haft (Brinsdon, 

Abel & Desrosiers, 2017; Gagnon, 2015; Ion & Elston, 2015; Rahmati-Najarkolaei et al., 

2010; Stutterheim et al., 2014; Zukoski & Thorburn, 2009). Patienter upplevde utifrån detta 

att vårdpersonalen etiketterade dem som homosexuella, intravenösa drogmissbrukare, 

prostituerade eller sexuellt promiskuösa och att de var negativt inställda till sådana stereotypa 

riskgrupper (Gagnon, 2015; Ion & Elston, 2015; Rahmati-Najarkolaei et al., 2010; Zukoski & 

Thorburn, 2009). Patienter beskrev också stigmatisering då de upplevde att vårdpersonalen 

antog att de hade smittats av HIV genom att vara otrogna (Rahmati-Najarkolaei et al., 2010), 

eller gjorde kopplingar till deras etniska ursprung (Cannon Poindexter, 2013). Sådana 

överlappande stigman kunde ha synergistiska effekter och var ibland svåra att särskilja 

(Gagnon, 2015; Ion & Elston, 2015; Zukoski & Thorburn, 2009). Patienter beskrev 

upplevelser av skuldbeläggande från vårdpersonalens sida, då de mötte attityder som att de 

fick skylla sig själva för att ha ådragit sig smittan (Rahmati-Najarkolaei et al., 2010; 

Rintamaki et al., 2007). Förödmjukande och irrelevanta frågor samt fördomsfulla och 

skuldbeläggande attityder påverkade patienternas syn på vårdpersonalen negativt. Många 

patienter valde att inte gå tillbaka utan byta klinik (Dako-Gueye et al., 2015; Zukoski & 

Thorburn, 2009).  
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Patienter beskrev att de upplevde att vårdpersonalen etiketterade eller stämplade dem som 

HIV-positiva. Patienterna upplevde då en form av statusförlust och att de blev annorlunda 

behandlad på grund av HIV-stämpeln (Gagnon, 2015). Patienter upplevde det också negativt 

att få en mer bokstavlig, synlig stämpel, i form av ett klistermärke eller liknande i journalen 

eller på rummet för biologiskt farligt avfall, vilket markerade att patienterna bar på HIV 

(Gagnon, 2015; Kelly et al., 2013; Rintamaki et al., 2007; Stutterheim et al., 2014).  

 

3.2.2 Negativa och destruktiva förhållningssätt  

Många patienter upplevde att de bemöttes med negativa attityder från vårdpersonal. Patienter 

beskrev upplevelser av brist på empati, kylighet, samt ohövliga, opassande och hånfulla 

kommentarer (Ion & Elston, 2015; Okoror et al., 2014; Rintamaki et al., 2007; Stutterheim et 

al., 2014; Zhou, 2009). Vissa patienter hade upplevt att vårdpersonal blivit arga när de fick 

reda på patientens HIV-status (Rintamaki et al., 2007; Wagner et al., 2016). Patienter beskrev 

att vårdpersonal hade informerat dem om den positiva HIV-diagnosen på ett känslokallt och 

opassande sätt (Ion & Elston, 2015; Stutterheim et al., 2014), varav vissa hade likställt det 

med en dödsdom (Rintamaki et al., 2007). Andra beskrev att de upplevde att vårdpersonalen 

var obekväm i att hantera en patient med HIV (Dako-Gueye et al., 2015; Kelly et al., 2013; 

Rintamaki et al., 2007; Stutterheim et al., 2014) och att de undvek ögonkontakt med patienten 

(Rintamaki et al., 2007). Överdrivet medlidande upplevdes också som negativt och opassande 

(Stutterheim et al., 2014). En del patienter rapporterade om fysisk misshandel, genom att 

vårdpersonal hade slagit dem, varit hårdhänta eller utsatt dem för situationer där risken var 

stor att de skulle skadas (Rintamaki et al., 2007). En del patienter beskrev istället att även om 

den mer direkta diskrimineringen hade minskat, upplevde de att mer subtila former av 

diskriminering hade blivit vanligare (Messersmith et al, 2013). 

 

Patienter beskrev att de upplevde sig vara känsliga för och uppmärksamma på 

vårdpersonalens reaktioner (Kelly et al., 2013; Rintamaki et al., 2007; Zhou, 2009). Ett 

upplevt negativt bemötande kunde därför bli extra destruktivt (Zhou, 2009) och resultera i 

emotionell stress, sämre följsamhet till behandling och att patienter drog sig för att söka vård 

igen (Ion & Elston, 2015; Rahmati-Najarkolaei et al., 2010). En del patienter valde att inte 

berätta att de bar på HIV när de träffade ny vårdpersonal (Brinsdon et al., 2017; Rahmati-

Najarkolaei et al., 2010). Negativa bemötanden resulterade i att patienter kände skam och 
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skuld, modlöshet samt ilska och frustration (Ion & Elston, 2015; Rahmati-Najarkolaei et al., 

2010; Zukoski & Thorburn, 2009). En del patienter reagerade genom att göra motstånd mot 

stigmatiserande attityder och beteenden, genom att säga ifrån, ifrågasätta och hävda sig när de 

fick felaktig information eller behandlades annorlunda (Brinsdon et al., 2017; Cannon 

Poindexter, 2013; Gagnon, 2015; Zukoski & Thorburn, 2009).  

 

3.2.3 Bristfällig information och överdriven försiktighet 

Patienter upplevde att det rådde stor okunskap om HIV bland vårdpersonal (Gagnon, 2015; 

Ion & Elston, 2015; Wagner, 2016). Okunskapen visades genom att patienter fick felaktig 

information om hur HIV smittar och till vem de är skyldiga att informera om sin HIV-status 

(Cannon Poindexter, 2013) eller motstridig information från olika håll (Kelly et al., 2013). 

Bristfällig information kunde resultera i att patienterna tappade förtroendet för vårdpersonalen 

(Kelly et al., 2013). Patienter beskrev att okunskap bland vårdpersonal kunde leda till att de 

fick en försenad eller felaktig diagnos (Stutterheim et al., 2014; Zhou, 2009).  

 

I flertalet studier framkom det att många patienter upplevde att vårdpersonal vidtog andra 

eller överdrivna försiktighetsåtgärder när de behandlade och vårdade patienter med HIV. 

Exempel på överdrivna försiktighetsåtgärder var att använda onödig skyddsutrustning, såsom 

handskar eller till och med dubbla eller tjockare handskar när de enbart skulle röra vid 

patienten, och att desinficera stolen medan patienten satt på den (Cannon Poindexter, 2013; 

Gagnon, 2015; Rintamaki et al., 2007; Stutterheim et al., 2014; Zukoski & Thorburn, 2009). 

Patienter beskrev hur vårdpersonal hade sagt att medicinsk utrustning bara rengjordes efter 

användning av patienter med HIV, vilket fick patienterna att ifrågasätta varför inte alla 

patienter fick ren utrustning (Gagnon, 2015; Stutterheim et al., 2014). Patienter upplevde 

också att vårdpersonalen försökte undvika att röra vid eller vara nära dem (Gagnon, 2015; Ion 

& Elston, 2015; Rahmati-Najarkolaei et al., 2010; Rintamaki et al., 2007; Zukoski & 

Thorburn, 2009). Patienterna tolkade de överdrivna försiktighetsåtgärderna och den fysiska 

distanseringen som rädsla för smitta (Rahmati-Najarkolaei et al., 2010; Rintamaki et al., 2007; 

Zukoski & Thorburn, 2009). Patienter kände förvirring över att medicinskt utbildad 

vårdpersonal inte hade mer kunskap om HIV, inklusive hur sjukdomen smittar, och frustration 

över den rädsla och de överdrivna försiktighetsåtgärder som okunskapen framkallade 

(Rahmati-Najarkolaei et al., 2010).  
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3.2.4 Nekad vård och inadekvat vård 

I ett flertal studier beskrev patienter med HIV att vårdpersonal visade motvilja eller vägrade 

att vårda dem samt hänvisade dem att söka vård någon annanstans (Gagnon, 2015; Ion & 

Elston, 2015; Rahmati-Najarkolaei et al., 2010; Rintamaki et al., 2007; Stutterheim et al., 

2014; Wagner et al., 2016; Zukoski & Thorburn, 2009). Detta kunde ske även om patienten 

sökte för lättare åkommor såsom influensa eller feber (Messersmith et al, 2013). Patienter 

tolkade vårdpersonalens rädsla för att bli smittad som orsaken till att de nekats vård (Brinsdon 

et al., 2016; Ion & Elston, 2015; Rahmati-Najarkolaei et al., 2010). Vårdvägran kunde även 

ske genom att vårdpersonal ignorerade patienterna då de undvek att gå in i deras rum och göra 

uppföljande kontroller eller undersökningar (Rintamaki et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 

2009).  

 

Patienter beskrev att de upplevde att de hade fått sämre vård på grund av sin HIV, då 

vårdpersonalen utförde vården hastigt eller på ett icke-optimalt sätt för att minimera kontakt 

med dem, vilket kunde resultera i onödiga och smärtsamma komplikationer för patienterna 

(Rahmati-Najarkolaei et al., 2010; Rintamaki et al., 2007). Patienter beskrev även 

missförhållanden i proceduren kring testning och diagnostisering. Patienter hade blivit 

diagnostiserade och fått behandling för HIV utifrån symtombild, utan att ha blivit ordentligt 

testade (Okoror et al., 2014). Patienter beskrev att de hade testats för HIV utan att få veta om 

det och att vårdpersonalen hade gett HIV-beskedet hastigt och utan medkänsla. Dessa 

upplevelser fick patienterna att känna sig stigmatiserade och må dåligt (Ion & Elston, 2015; 

Messersmith et al., 2013; Rintamaki et al., 2007). Patienter påtalade bristen av adekvat 

rådgivning och stödsamtal före och efter diagnostisering samt under sjukdomsförloppet (Ion 

& Elston, 2015; Zhou, 2009). 

 

3.2.5 Sekretessbrott och bruten konfidentialitet  

Upplevelser av sekretessbrott var vanligt bland patienter med HIV, då vårdpersonal hade 

avslöjat deras HIV-status för andra utan patientens godkännande (Brinsdon et al., 2017; 

Cannon Poindexter, 2013; Dako-Gyeke et al., 2015; Gagnon, 2015; Ion & Elston, 2015; Kelly 

et al., 2013; Messersmith et al., 2013; Okoror et al., 2014; Stutterheim et al., 2014). 

Vårdpersonal hade utan patientens samtycke delat med sig av patientens HIV-status till 

kollegor trots att dessa inte var delaktiga i patientens vård (Brinsdon et al., 2017; Kelly et al., 

2013), till patienternas arbetsplats (Cannon Poindexter, 2013; Messersmith et al., 2013) och 
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pratat om deras HIV eller medicinering inför anhöriga och besökare i tron att dessa redan 

visste om patientens status (Brinsdon et al., 2016; Ion & Elston, 2015; Stutterheim et al., 

2014). Patienter hade även upplevt att de blivit tvingade att avslöja sin HIV-status (Cannon 

Poindexter, 2013) och att de känt sig tvungna att avslöja sin HIV-status för vårdpersonal för 

att värna om vårdpersonalens säkerhet (Cannon Poindexter, 2013; Gagnon, 2015). Patienter 

beskrev även mer subtila avslöjanden, som att journalen för patienter med HIV hade en 

specifik färg, att patienterna hänvisades till ett specifikt rum på sjukhuset, att en specifik 

veckodag var avsatt för patienter med HIV på kliniken, och att enbart draperier användes för 

att separera patienter från varandra (Dako-Gyeke et al., 2015; Okoror et al., 2014). 

4. DISKUSSION 

4.1 Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudie beskrev patienter med HIV både positiva och negativa upplevelser av 

bemötandet från vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. Ökad kunskap om HIV och 

erfarenheter av att vårda patientgruppen bland vårdpersonalen kopplades av patienterna ihop 

med att de fick ett bättre bemötande, då kunnig och erfaren vårdpersonal visade mer empati, 

acceptans och respekt samt agerade som vanligt. Patienter upplevde att bristande kunskap hos 

vårdpersonal gjorde att de bemötte patienterna med stigmatiserande attityder, diskriminerande 

beteenden och rädsla. Det visades i att vårdpersonal gav felaktig och motstridig information, 

yttrade fördomsfulla frågor och påståenden, vidtog överdrivna försiktighetsåtgärder samt 

nekade eller gav inadekvat vård till patienterna. Ett positivt bemötande kunde stärka 

patientens självkänsla och relation till vårdpersonalen, medan ett negativt bemötande kunde få 

patienterna att må dåligt, dra sig för att söka vård och förlora förtroendet för vården.  

 

Nedan diskuteras hur dessa upplevelser är kopplade till vårdpersonalens kunskaps- och 

erfarenhetsnivå och attityd, hur vårdpersonalens bemötande påverkar patientens hälsa och 

följsamhet till vård, samt patientens rätt till sekretess, i relation till bemötande som 

vårdvetenskapligt begrepp.  

 

4.1.1 Kunskap som grund för ett gott bemötande 

I ett flertal studier jämställde patienter nivån av bemötande från vårdpersonal med deras 

kunskapsnivå om HIV. Resultatet har också visat exempel på hur bristande kunskap hos 
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vårdpersonal resulterade i att patienter blev bemötta med fördomar, stigmatisering och rädsla 

för att själva bli smittade. En persons attityd, vilket inkluderar personens förhållningssätt, 

kunskaper och åsikter, kan påverka hur bemötandet utformas och upplevs (Echeverri, 2010).  

För att skapa en god vårdrelation har vårdpersonalen ett ansvar att möta varje patient som en 

egen individ (Snellman, 2014). Att vårdpersonal istället utgår från sina egna förutfattade 

föreställningar och åsikter gör att de kan få en bild av patienten som inte stämmer överens 

med dennes självbild. Om dessa föreställningar och åsikter grundas på okunskap om till 

exempel smittvägar och riskgrupper riskerar därmed vårdpersonalens förhållningssätt och 

bemötande att formas utifrån en felaktig, förutfattad bild av patienten. Att patienter med HIV 

ofta känner att de stigmatiseras och diskrimineras av vårdpersonal har visats även i tidigare 

forskning (Nöstlinger, Rojas Castro, Platteau, Dias & Le Gall, 2014; Surlis & Hyde, 2001). 

Uppsatsförfattarna har utifrån resultatet och tidigare forskningsresultat (Li et al., 2011; 

Röndahl et al., 2003; Vorasane et al., 2017; Wada et al., 2016; Zarei et al., 2015) uppfattat att 

fördomar och stereotypa föreställningar med påföljande stigmatisering, diskriminering och 

motvilja att vårda patienterna, delvis kan grundas på okunskap om HIV och dess smittvägar.  

 

Då stigma är en djupt misskrediterande och utmärkande egenskap hos en person (Goffman, 

2014) leder det faktum att HIV ofta är en stigmatiserad sjukdom till att patienter som lever 

eller associeras med HIV misskrediteras och utmärks, genom att de nedvärderas och utsätts 

för diskriminering (UNAIDS, 2003). Stigmatisering som process (Link & Phelan, 2001) 

kunde ses i resultatet då patienter upplevde etikettering och stereotypering från 

vårdpersonalens håll, och att det ledde till separation och distansering mellan vårdpersonalen 

och patienterna själva, upplevd statusförlust hos patienter, samt till diskriminerande 

bemötande och orättvis behandling. HIV-relaterad stigmatisering är relaterat till andra former 

av stigma (Parker & Aggleton, 2002). Resultatet visade att många patienter upplevde att 

vårdpersonal förknippade dem med homosexuella, narkotikamissbrukare och prostituerade 

och utifrån det nedvärderade dem eller beskyllde dem för att ha låg moral. Sådan 

stereotypering gjorde att patienterna även fick ta del av den stigmatisering som fanns inom 

dessa grupper. Enligt Snellman (2014) kan vårdpersonalen främja en god vårdrelation genom 

att möta varje patient som en egen individ och utmana sina egna förutfattade åsikter. De 

exempel på stereotypering som har visats i resultatet är inte i linje med en sådan vårdrelation, 

då vårdpersonalen i dessa exempel inte har visat vilja till att låta patienten ge uttryck för sin 

egen självbild och sin hälsosituation. Ett dubbelbottnat stigma kan dels ha en förstärkande 

effekt och dels försvåra insikten om vad en individs upplevda stigma beror på. Att en individ 
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kan känna sig dubbelt stigmatiserad i hälso- och sjukvårdssammanhang får uppsatsförfattarna 

att understryka vikten av att arbeta med utbildning kring riskgrupper och smittvägar, med 

utgångspunkt i principen om alla människors lika värde och rätt till god vård på lika villkor, 

för att minska fördomarna och stigmatiseringen. Stigmatisering och diskriminering är inte i 

linje med vårdens humanistiska människosyn och etiska riktlinjer (ICN, 2014; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Det förhindrar också att vården grundas i vad den enskilde 

individen värdesätter och att en ömsesidig förståelse skapas mellan vårdpersonal och patienter 

med HIV, saker som krävs för att bedriva personcentrerad vård (McCance & McCormack, 

2013). Det gör att arbetet för ökad kunskap och minskad stigmatisering är viktigt i främjandet 

av personcentrerad vård.  

 

Uppsatsförfattarna har uppmärksammat ett möjligt samband mellan låg kunskapsnivå hos 

vårdpersonal kring sjukdomen, riktlinjer och lagar, och negativa patientupplevser av 

vårdpersonalens bemötande. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) ska vården 

vara rättvis och jämlik. Korrekt och lämplig information ska ges till den enskilde personen 

(ICN, 2014). Bredare kännedom hos vårdpersonal gällande riktlinjer och lagar hade 

följaktligen kunnat minska den patientupplevda stigmatiseringen som uppstod vid nekad vård, 

hänvisning till annan sjukvårdsinrättning, separata väntrum och felaktig eller motstridig 

information. Resultatet i denna studie kan tyda på att ökad kunskap och mer erfarenhet hos 

vårdpersonal leder till bättre, mer jämlikt och empatiskt bemötande gentemot patienter med 

HIV. Det finns således ett behov av att utvärdera och förbättra kunskapsläget bland 

vårdpersonal om HIV, inklusive smittvägar, behandlingsmetoder och lämpliga 

försiktighetsåtgärder, för att skapa möjligheter för ett gott bemötande gentemot patienter med 

HIV. Med tanke på betydelsen av vårdpersonalens bemötande för patientgruppens hälsa, anser 

uppsatsförfattarna att ökad och aktualiserad kunskap bland vårdpersonalen om HIV framstår 

som vitalt för att patienter med HIV ska få en positiv vårdupplevelse.  

 

4.1.2 Vårdpersonalens bemötande påverkar patientens hälsa och följsamhet till vård 

Resultatet visade att stigmatiserande och skuldbeläggande vårdpersonal orsakade känslor av 

obehag, skam och skuld hos patienter med HIV samt minskade deras motivation att hålla sig 

hälsosamma och ta sin behandling. Detta är i linje med tidigare forskning som visar att 

upplevd stigmatisering kan skada patientens psykiska hälsa och ha en negativ inverkan på 

följsamheten till behandling (Earnshaw och Chaudoir, 2009; Mak et al., 2007; Rao et al., 
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2012; Vanable et al., 2006). Både resultatet och tidigare forskning har visat att rädsla för att 

bli stigmatiserad och diskriminerad kan påverka även den fysiska hälsan då patienter drar sig 

för att söka vård, få rätt behandling eller avslöja sin HIV-status för vårdpersonalen (Gesesew 

et al., 2017; Magnus et al., 2013).  

 

Uppsatsförfattarna menar att det är viktigt att belysa att patienter i en redan utsatt och 

stigmatiserad patientgrupp möter mer stigmatisering och diskriminering när de kommer i 

kontakt med vårdpersonal, eftersom det påvisar uppenbara brister i att ge god vård, inklusive 

gott bemötande, på lika villkor till alla patienter. Ett gott bemötande innebär bland annat att 

möta den andra parten som en jämlike, med respekt och empati (Sandman & Kjellström, 

2013), vilket kan främja det partnerskap och den ömsesidiga förståelse som är grundläggande 

för personcentrerad omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Om detta inte görs ser 

uppsatsförfattarna att patienterna riskerar att hamna i en underlägsen maktposition gentemot 

vårdpersonalen. Patienter i en sådan position kan uppleva sig vara extra känsliga för 

vårdpersonalens reaktioner, vilket i resultatet har visats genom att patienter kan uppfatta även 

subtila former av negativa attityder och att sådana upplevda negativa attityder kan få särskilt 

destruktiva effekter. Utbildning bland vårdpersonal i vikten av ett positivt bemötande och vad 

som utgör ett positivt respektive ett negativt bemötande, framstår enligt uppsatsförfattarna 

som välbehövligt, framförallt inom verksamheter utanför HIV-specialistvården.  

 

Resultatet visade att patienter kan reagera genom att göra motstånd mot stigmatiserande 

attityder och beteenden, genom att säga ifrån, ifrågasätta och hävda sig när de får felaktig 

information eller behandlas annorlunda, medan andra valde att söka sig till andra 

vårdinrättningar. Sådana reaktioner skulle kunna leda till bättre vård för patienten, om de följs 

av mer korrekt information och rättvis behandling. Uppsatsförfattarna ser det dock som ett 

misslyckande från vårdens sida att inte alltid kunna ge den jämlika vård som eftersträvas, 

oavsett på vilken vårdinrättning patienten befinner sig. Om vårdpersonalen i dessa exempel 

istället hade försökt att bemöta patienterna som egna individer och lyssnat på deras önskemål 

är det tänkbart att en du och jag-relation hade kunnat skapas (Snellman, 2014). I en sådan 

relation hade patienten kunnat framföra sina synpunkter och vårdpersonalen kunnat visa sin 

vilja att göra gott för patienten, genom att lyssna och ge bekräftelse till patienten (Sandman & 

Kjellström, 2013). Detta hade kunnat gynna förståelsen för varandras perspektiv, och minska 

klyftan mellan patient och vårdpersonalen, istället för att skapa separation mellan dem. 
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Jämförelsevis kan positiva attityder från vårdpersonal få positiva effekter på patientens 

välbefinnande och vårdupplevelse. Behovet av psykosocialt stöd och att möta stöttande och 

förstående vårdpersonal upplevdes av många patienter med HIV vara nödvändigt för att 

kunna hantera både sjukdomsbeskedet och sjukdomsförloppet. Resultatet visade dock att 

patienter hade testats för HIV utan vetskap och att vårdpersonal informerat dem om HIV-

diagnosen utan medkänsla och förståelse. Vårdpersonalen visar här på en avsaknad av vilja att 

göra gott gentemot patienten och på dåligt bemötande, i och med bristen på respekt och 

empati (Echeverri, 2010; Sandman & Kjellström, 2013). Bemötandet i dessa exempel strider 

mot hälso-och sjukvårdens humanistiska människosyn, personcentrerad vård och 

grundläggande värderingar om att värna patientens rätt till självbestämmande och delaktighet 

i sin egen vård (Arlebrink, 2012; ICN, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Att 

patienter dessutom upplevde otillräckligt stöd visar enligt uppsatsförfattarna på ytterligare 

brister i att utgå från den enskildes förutsättningar och ge adekvat vård utifrån behov. 

 

Normaliserande och accepterande framkom som viktiga egenskaper hos vårdpersonal. 

Patienter betonade det positiva i att bli behandlade normalt, som andra patienter, och att 

vårdpersonalen inte lät HIV-diagnosen överskugga den övriga vården. Att behandla alla 

patienter på lika villkor är fastslaget i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014), och en 

viktig aspekt av sjuksköterskors och annan vårdpersonals professionalitet. Att agera som 

vanligt visades i resultatet kunna minska patientens eget stigma inför sjukdomen, få patienten 

att känna förtroende för vårdpersonalen och bidra till kontinuitet. Detta kan ses i ljuset av hur 

ett gott bemötande gentemot patienten kan resultera i tillgivenhet och välbefinnande 

(Snellman, 2014). En normaliserande attityd från vårdpersonalen kan därmed vara avgörande 

för patientens självbild och hur denne fortsätter att hantera sin HIV-sjukdom efter vårdmötet.  

 

4.1.3 Avslöjande av HIV-status och patientens rätt till sekretess 

Sekretess och konfidentialitet är viktiga aspekter i vården. Enligt ICN:s etiska kod (2014) ska 

sjuksköterskan behandla personliga uppgifter konfidentiellt och hantera uppgifterna med gott 

omdöme. I ett flertal studier beskrev patienter att vårdpersonalen inte handlade i enlighet med 

ICN:s etiska kod. Patienter beskrev hur vårdpersonal hade varit oförsiktiga i hanteringen av 

uppgifter om patientens HIV och delgett information om att patienten hade HIV till andra 

utan att patienten hade gett sitt samtycke. Detta ledde till otrygghet och bristande förtroende 

för vården bland patienterna. I resultatet framkom att patienter kunde känna att hälso- och 
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sjukvården var det enda stället där de kunde avslöja att de bar på HIV, vilket gör det extra 

viktigt att förvalta det förtroendet. Att brista i omdömet om vem som ska delges personliga 

uppgifter om patienten och avslöja dennes sjukdomsstatus utan patientens godkännande, är 

enligt uppsatsförfattarna att missbruka den maktposition som vårdpersonal har. Ett sådant 

agerande motverkar formandet av en jämlik du och jag-relation mellan patient och 

vårdpersonal (Sandman & Kjellström, 2013). Det kränker också patientens integritet och 

motverkar den personcentrerade vård som är central för god vård och främjad patienthälsa 

(McCance & McCormack, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Mer subtila former av avslöjande är viktiga att uppmärksamma, exempelvis de speciella 

åtgärder som vidtogs för att underlätta vården eller minska smittorisken. Dessa har beskrivits i 

resultatet i form av specifik färg i journalen, separata väntrum och markeringar om smitta på 

patientens rum. Patienter upplevde dessa åtgärder som stigmatiserande och avslöjande. 

Åtgärderna kunde orsaka obehag och lidande för patienterna samt inskränka deras rätt till 

integritet och självbestämmande. Även om det inte nödvändigtvis har varit vårdpersonalens 

avsikt att stigmatisera eller diskriminera patienterna kan dessa uppleva stigmatisering. I en du 

och jag-relation visar man den andre partern acceptans genom verbal och icke-verbal 

bekräftelse (Sandman & Kjellström, 2013). Att patienterna inte har visat acceptans av dessa 

åtgärder eller bekräftat att de har förstått varför de vidtogs, visar på att en du och jag-relation 

inte fanns i dessa vårdrelationer. Vikten av god kommunikation blir därmed tydlig. I de fall 

där patienten uttryckte missnöje med åtgärderna och vårdpersonalen reagerade utifrån detta 

för att tillgodose patientens önskningar, kan det istället sägas att en du och jag-relation hade 

uppnåtts, och därmed även förutsättningar för ett gott bemötande. Uppsatsförfattarna menar 

att det är viktigt att se över riktlinjer för att komma till rätta med mer strukturella och 

inarbetade former av stigmatisering och diskriminering i de strukturer och praktiker som 

finns, samt att säkerställa att patienten förstår och accepterar vården som utförs.   

 

4.1.4 Etiskt perspektiv och samhällsperspektiv 

Patienter med HIV är en patientgrupp som har varit särskilt utsatt för stigmatisering och 

negativt bemötande, och som kan vara extra uppmärksamma på detta. För att sjuksköterskan 

ska kunna agera etiskt korrekt i sin professionella roll, inklusive att ge ett gott och värdigt 

bemötande, krävs förståelse för vad patienter upplever vara ett positivt respektive ett negativt 

bemötande. Patienter med HIV kan påträffas via alla hälso- och sjukvårdsinrättningar. All 
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verksam vårdpersonal bör därför vara beredd på att ta emot dessa patienter, visa en positiv 

attityd och utföra vård med respekt och empati. Det är viktigt att hälso- och sjukvården 

arbetar för att förbättra attityder gentemot patienter med HIV i samhället, genom 

kunskapsspridning och normaliserande av patientgruppen. Sådant arbete kan förbättra 

patientgruppens hälsa och status i samhället samt minska spridningen av HIV. Upplevelser av 

negativt och stigmatiserande bemötande kan få patienten att undvika att söka vård trots behov. 

Det kan leda till ökad ohälsa, fler sjukskrivningar och sjukhusinläggningar, och därmed 

resultera i ökade samhällskostnader.   

 

4.2 Metoddiskussion 

Författarna valde att använda sig av två databaser, PubMed och CINAHL, i syfte att få med 

fler artiklar och därmed ett bredare resultat, än vad som skulle ha erhållits om enbart en 

databas använts. Databaserna var lämpliga för studien då båda innehåller ett brett utbud av 

medicinsk och omvårdnadsbaserad forskning (Forsberg & Wengström, 2016). Enbart 

kvalitativa artiklar valdes ut i litteratursökningen, då dessa undersöker upplevelser och 

fenomen, vilket ansågs fördelaktigt utifrån litteraturstudiens syfte (Friberg, 2012b). Att 

upplevelse är en subjektiv uppfattning eller erfarenhet gör att generella slutsatser inte kan dras 

baserat på resultatet. Däremot kan resultatet ge ökad förståelse för det studerade fenomenet, 

hur patienter med HIV upplever bemötandet från vårdpersonal, och möjligen överföras till 

liknande fenomen, till exempel andra patientgrupper som riskerar att stigmatiseras.  

 

En svaghet i litteraturstudien var att deltagarna i de inkluderade artiklarna inte enbart bestod 

av personer med diagnosen HIV utan även personer med AIDS, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Andelen AIDS-drabbade framgick inte alltid i artiklarna, och dessa patienters 

upplevelser av bemötandet från vårdpersonal separerades inte från upplevelser beskrivna av 

patienter med HIV. Detta kan göra det svårt att särskilja upplevelser av bemötande från 

vårdpersonal hos patienter med HIV respektive AIDS från varandra. Ett exklusionskriterie om 

att studier inte skulle involvera AIDS-patienter hade kunnat vara fördelaktigt för att kunna 

uttala sig om upplevelser beskrivna av patienter med HIV. Dock har en patient med AIDS 

också drabbats av HIV, vilket gör att även deras upplevelser kan anses vara relevanta för 

litteraturstudiens syfte. Exklusionskriteriet att studier inte skulle ha undersökt patienter under 

18 år kan ha uteslutit flera artiklar som dels hade kunnat bidra till fler perspektiv och dels 

kunnat besvara litteraturstudiens syfte. I vissa länder utgör barn en stor andel av 
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patientgruppen, och det är möjligt att deras upplevelser skiljer sig från vuxnas. Dock finns en 

etisk problematik med att utföra studier på barn, varför uppsatsförfattarna valde att 

exkluderade sådana artiklar. Då de flesta vetenskapliga artiklar är skrivna på eller översatta 

till engelska bedömer inte uppsatsförfattarna att det språkliga inklusionskriteriet har haft en 

betydande påverkan på utfallet av artiklar i litteratursökningarna.  

 

Uppsatsförfattarna var under arbetets gång medvetna om att begreppet bemötande inte har 

någon direkt engelsk motsvarighet. För att ändå kunna få ett relevant resultat användes svensk 

MeSH för att översätta till likvärdiga begrepp. Vidare kan definitionen av hälso-och 

sjukvårdspersonal se olika ut i andra länder. Det kan ha påverkat resultatet då olika studier har 

inkluderat olika typer av vårdpersonal, med olika utbildningsnivå. 

 

Tre av artiklarna var från Kanada, tre var från USA och två var från Nya Zeeland. De 

resterande artiklarna var från Ghana, Storbritannien, Vietnam, Sydafrika, Iran, Nederländerna 

och Kina. Den något begränsade geografiska spridningen kan ha påverkat resultatet. Likheter 

framkom dock mellan de olika geografiska regionerna, medan skillnader återfanns inom dem, 

vilket uppsatsförfattarna finner vara en intressant notering och något som kan sägas stärka 

resultatet. Alla artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av en granskningsmall (Forsberg & 

Wengström, 2016), vilken modifierades då ett poängsystem lades till. Av de 15 inkluderade 

artiklarna bedömdes 10 vara av hög kvalitet, medan fem bedömdes vara av medel kvalitet. 

Granskning och tolkning av en artikels kvalitet är en subjektiv bedömning, vilket gör 

uppsatsförfattarna medvetna om att deras egen förförståelse kan ha påverkat 

kvalitetsbedömningen och att andra personer som genomför samma kvalitetsgranskning skulle 

kunna komma fram till en annan bedömning. Uppsatsförfattarna bedömer dock kvaliteten 

vara hög sett till helheten av de studier som litteraturstudiens resultat baseras på. 

Uppsatsförfattarna har under arbetet försökt ha ett neutralt och opartiskt förhållningssätt när 

de läst och tolkat materialet, men var medvetna om att ett helt objektivt förhållningssätt inte är 

möjligt och att det alltid finns en risk att resultatet påverkas. 

 

4.3 Förslag till fortsatt forskning 

Uppsatsförfattarna har uppmärksammat en brist på forskning som undersöker 

patientupplevelser av vårdpersonalens bemötande gentemot patienter med HIV i vissa delar 

av världen, bland annat i Sverige och övriga nordiska länder. Då sjukvårdssystemen och HIV-
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prevalensen kan variera stort mellan olika länder är det svårt att dra allmänna slutsatser. Fler 

kvalitativa studier för att undersöka patientgruppens upplevelser i exempelvis Sverige föreslås 

för att kunna utforma ett vetenskapligt underlag för eventuella förbättringsarbeten. Utifrån de 

patientupplevelser som har beskrivits i litteraturstudien skulle enkäter kunna utformas med 

specifika frågor eller påståenden om hur patienter upplevt bemötande från vårdpersonal, med 

syfte att nå en större undersökningsgrupp och kunna få ett mer generaliserbart resultat. Vidare 

föreslås enkätstudier som undersöker betydelsen av kunskapsnivå hos vårdpersonal för 

patientens upplevelse av deras bemötande. Dessa skulle kunna undersöka vårdpersonalens 

uppfattningar om HIV, inklusive smittvägar, vem som drabbas och behandlingsmetoder, samt 

attityder gentemot patienter med HIV och vilja till att möta och vårda dem.  

 

4.4 Slutsatser 

Patienter med HIV beskriver både positiva och negativa upplevelser av bemötandet från 

vårdpersonal. Kunskapsnivån hos vårdpersonal har framkommit som en grundläggande 

faktor. Högre kunskapsnivå kring HIV, inklusive smittvägar och omhändertagande av 

patienter med HIV, har beskrivits som kopplat till positiva, stöttande attityder och ett bra 

bemötande. Okunskap eller bristfällig kunskap har å andra sidan visats i negativa, 

fördomsfulla attityder och rädsla för patientgruppen, vilket har resulterat i stigmatisering, 

diskriminering, bristande vårdkvalitet, ökat lidande för patienter och bristande förtroende för 

vården. Bemötandet påverkade i sin tur benägenheten att söka vård och följsamheten till 

behandling. För att minska stigmatiseringen kring patienter med HIV och bedriva vård på lika 

villkor behövs mer utbildning bland vårdpersonal om HIV och bemötandet gentemot 

patientgrupper som riskerar att stigmatiseras.  
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BILAGA 1: GRANSKNINGSMALL 
 

Granskningsmall för kvalitativa studier. Ur ”Att göra systematiska litteraturstudier” (Forsberg 

& Wengström, 2016, bilaga 4. Modifierad av författarna). 

 

Ja/Angivet: 1p   Nej/Ej angivet: 0p  Delvis: 0,5p     
 

Syfte  
Vad är syftet med studien? 

Är syftet tydligt beskrivet?  

Ja              Nej 

Är designen relevant för att besvara frågeställningen?                        

Ja               Nej 

 

Undersökningsgrupp  
Beskrivs urvalskriterierna för undersökningsgruppen (inklusions- och exklusionskriterier) 

tydligt?         

Ja Nej   

Var genomfördes undersökningen?   

Angivet Ej angivet 

Beskrivs det var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Ja             Nej Delvis 

Vilken urvalsmetod användes?  

Angivet:   Strategiskt urval   Ej angivet 

                 Snöbollsurval 

                 Teoretiskt urval   

Beskrivs undersökningsgruppen? (ålder, kön, social status, annan relevant demografisk bakgrund).  

Ja Nej  Delvis 

Beskriv: 

Är undersökningsgruppen lämplig?                              

Ja                Nej 

 

Metod för datainsamling  
Beskrivs var, av vem och i vilket sammanhang som datainsamlingen skedde?  

Ja             Nej Delvis 

Vilken datainsamlingsmetod användes? 

Angivet Ej angivet 

Beskrivs datainsamlingsmetoderna tydligt (finns exempel på typ av frågor, osv)?              

Ja                Nej   

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)?                                    

Ja                Nej 

   

Dataanalys  
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: 

 Teman är utvecklade som begrepp:    

Ja Nej  

 Det finns episodiskt presenterade citat:   

Ja Nej 

 De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna:  
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 Svaren är kodade:       

Ja Nej  

Beskriv resultatet: 

Diskuteras analys och tolkning av resultat?                  
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Är resultaten trovärdiga?                         
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Är resultaten pålitliga, är undersökningen och forskaren trovärdiga?  
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Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  
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Är presenterade teorier och tolkningar baserade på insamlade data?  
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Utvärdering  
Kan resultaten kopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?          
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Stöder insamlade data forskarens resultat?                                         

Ja                Nej 
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