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Sammanfattning 

Bakgrund: HIV är ett globalt problem och 30-35 miljoner människor lever som HIV-

positiva. Trots att det finns effektiv behandling som gör risken mindre för att sprida 

viruset vidare, utsätts många personer med HIV av diskriminering på grund av 

stigmatisering i samhället och inom sjukvården. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur personer med HIV upplever och 

hanterar sin livssituation. Samt att granska undersökningsgrupperna i studierna. 

Metod: Litteraturstudien bygger på en deskriptiv design där resultatet grundar sig på 13 

artiklar med kvalitativ ansats, sökta i Cinahl och PubMed. 

Resultat: Att bli diagnostiserad med HIV var förödande och livet förändras för många 

till följd av egna känslor och uppfattningar, men också på grund av stigmatisering från 

familj och samhället. För att orka med dessa stora omvälvningar använder sig 

deltagarna av olika hanteringsstrategier, både för att kunna acceptera sjukdomen från 

början och för att lära sig att leva under de nya förhållandena. En stor del av att leva 

med HIV innebär att hålla sjukdomen hemlig, eller att våga berätta för att kunna få stöd 

och hjälp. Att avslöja sin diagnos togs emot på varierande sätt, vissa fick mycket stöd 

medan andra blev utestängda. 

Slutsats: Okunskap och fördomar leder till stigmatisering vilket ger ett ökat lidande för 

personer med HIV i en redan svår situation. Detta kan ta sig uttryck som att personer 

med HIV isolerar sig eller diskrimineras.   
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Abstract 

Background: HIV is a global problem and 30-35 million people are living with the 

disease. Although there is effective treatment that makes the risk of spreading the 

disease very small, people are still discriminated because of the stigmatisation in society 

and in healthcare.  

Aim: The aim of this literature study is to describe how people living with HIV 

experience and handling their life situation. And to review the study groups in the 

articles.  

Method: The literature review is based on a descriptive design where the result is based 

on 13 articles with a qualitative approach that is sought from Cinahl and PubMed.  

Results: To be diagnosed with HIV was devastating and life changed because of their 

own emotions and perceptions, but also because of stigmatisation in the family and in 

society. To be able to manage these hard times the participants used different coping 

strategies, to accept and learn to live with their new condition. A big part of living with 

HIV was to keep the disease a secret, or to manage to disclose it to get support and help. 

The disclosing was received in different ways, some got a lot of support and some had 

to manage on their own. 

Conclusion: Ignorance and stereotypes leads to stigmatisation which increases the 

suffering for HIV-diagnosed people in an already difficult time. The stigmatisation 

leads to discrimination and that people living with HIV isolates themselves. 
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INTRODUKTION 

Humant immunbristvirus (HIV) är ett stort globalt problem (WHO, 2015b), runt 30-35 

miljoner personer i världen och över 6500 personer i Sverige lever med diagnosen 

(Folkhälsomyndigheten, 2015a). Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är länderna 

söder om Sahara i Afrika det värst drabbade området i världen, där över 25,8 miljoner 

personer lever med HIV (WHO, 2015b). HIV/ förvärvat immundefektsyndrom (AIDS) 

är en sjukdom som orsakas av humant immunbristvirus och lagras i kroppens 

arvsmassa. På grund av att viruset finns i arvsmassan är infektionen kronisk och smittar 

genom blod och andra kroppsvätskor (Folkhälsomyndigheten, 2015a). Idag är det 

väldigt få HIV-positiva som får diagnosen AIDS, tidigare har diagnosen i nästan 100% 

betytt samma sak som döden men är nu mer en kronisk sjukdom som måste behandlas 

livet ut. AIDS är ingen egen sjukdom utan en benämning på när en HIV infektion 

utvecklat allvarliga kliniska tecken på en cellulär immunbrist som inte kan sättas i 

samband med någon annan orsak till bristen. Om HIV infektionen inte behandlas tar det 

8-10 år innan AIDS utvecklas och om AIDS inte behandlas är dödligheten 100% inom 

5år (Andreassen, et al., 2011). Viruset är som mest smittsamt under de första fem 

veckorna och precis innan AIDS utvecklas. HIV smittar inte genom sociala kontakter 

vilket gör att de smittade inte behöver vara rädda för att utsätta andra människor för 

någon risk (Folkhälsomyndigheten, 2015a). Under en lång tid har antalet ny 

rapporterade fall av HIV i Sverige legat relativt konstant med 300 fall/år men har under 

de senaste åren ökat med 400-500 fall/år (Läkemedelsboken, 2015). Av alla smittade i 

Sverige beräknas ungefär 69% blivit smittade utomlands och på grund av stor ökning av 

sexuellt överförbara sjukdomar samt narkotikamissbruk hos ungdomar, finns en stor 

risk för en massiv ökning av HIV i framtiden (Läkemedelsboken, 2015).  

 

Läkemedelsbehandling 

I dag finns det läkemedel med god möjlighet att behandla viruset men inte att bota, för 

att få en god effekt används nästan alltid en kombination av minst 3 läkemedel. 

Läkemedlen sänker mängden humant immunbristvirus och tillåter kroppens 

immunförsvar att återhämta sig (Läkemedelsboken, 2015). Helt avgörande för en god 

och långsiktig behandling är att ordinationen följs, därför är det viktigt att patienterna är 

väl förberedda och informerade om behandling och biverkningar (Läkemedelsverket, 

2011). Den moderna behandlingen med antiretrovirala läkemedel (ART) kom 1996 och 

en minskning av såväl sjuklighet som dödlighet orsakat av HIV följde 
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(Folkhälsomyndigheten, 2015b). ART är även ett sätt för HIV positiva personer att 

förebygga smittspridning till andra, då behandlingen kan leda till mycket låga nivåer av 

HIV i blodet. Sjukvården har en stor roll i att stödja och förstå personer med HIV för att 

de ska fortsätta sin behandling med ART (Dawson-Rose, et al., 2016), men det är alltid 

upp till patienten själv att ta emot behandling eller neka (Evans, et al., 2015). 

 

Antiretrovirala läkemedel -ART i världen 

Afrika är den världsdel som är mest utsatt för HIV, under år 2000 var 21 700 000 

personer smittade och 6161 personer tog emot ART behandling vilket endast var runt 

1% av alla med diagnosen. 2015 gjordes en ny undersökning som visade positiva 

siffror, då 25 500 000 personer lever med HIV i Afrika och 12 091 100 tar emot ART 

vilket utger 47% och en ökning på 46% på 15 år. Europa och Amerika låg under 2000-

talet mycket högre upp på listan än de andra regionerna med personer som mottagit 

ART behandling på 18 respektive 24%. Under 2015 års undersökning låg Europa längre 

ner på listan och ligger nu på 40% medan Amerika fortfarande är i topp på 53%, andra 

regioner har kommit ikapp och regionen med minst antal ART mottagare/ HIV smittad 

är Sydostasien på 39% (WHO, 2015a). En ny undersökning visar att Sverige är första 

landet i världen att uppnå United Nations och WHO program angående HIV/ AIDS 

”UNAIDS” 90, 90, 90 mål. Målet som är uppsatt är att år 2020 ska 90% av alla som 

lever med HIV vara diagnostiserade, 90% ska få ART behandling och 90% med 

diagnosen ska ha omätbara virusmängder i blodet (50 virus kopior/ml blod). 

Undersökningen visar att 99,8% av alla med en HIV diagnos i Sverige får behandling 

(Gisslén, et al., 2016) 

 

Allmänhetens kunskaper    

Allmänhetens kunskaper i Sverige angående HIV har över tid förbättrats, både när det 

gäller smittvägar och skydd mot smittan (Smittskyddsinstitutet, 2013). De flesta är 

medvetna om att HIV smittar via blod, sperma och slidsekret men siffrorna är 

fortfarande höga när de gäller osäkerhet om smitta kan ske genom saliv, tårar, offentliga 

toaletter och insektsbett. Var femte person anger att de troligen skulle undvika nära 

kontakt med arbets- eller skolkamrat som är HIV-positiv. En stor andel anger att om de 

hade en HIV-positiv arbetskollega eller skolkamrat skulle de stötta denne och lära sig 

mer om sjukdomen. Det oroväckande är att den största delen av de som är rädda för 

HIV är yngre, 35-45% av 16-19 åringar uppger att de inte fått kunskap om HIV via 
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skolan och att det aldrig talas om det med familj eller vänner. Kunskapen om 

behandling för HIV och vilken effekt den har på smittsamheten är låg och endast 15% 

av deltagarna i studien Hiv i Sverige tror att medicinerna innebär att chansen till att 

smitta blir mindre. HIV är väldigt tabubelagt i det Svenska samhället och beror på att 

sjukdomen fortfarande kopplas samman med omoral. Att de är självförvållat, och att det 

endast är homosexuella, prostituerade och narkomaner som får sjukdomen 

(Smittskyddsinstitutet, 2013). 

 

Sjuksköterskans roll 

I enlighet med Sveriges hälso- och sjukvårdslag (1982:763), skall alla människors lika 

värde respekteras och en rättvis vård ges. Sjuksköterskan skall främja god vård, bra 

kontakt mellan patienten och vården samt respektera den egna personens värdighet 

(SFS1982:763). Sjuksköterskans engagemang är viktigt för att en god relation mellan 

patient och vårdgivare skall vara möjlig (Snellman, 2009). Sjuksköterskan skall ta 

tillvarata och skydda det unika hos patienten och främja autonomi. Då patienten är 

beroende av den vårdande kan aldrig en vårdrelation vara jämlik. Det är sjuksköterskans 

ansvar att upptäcka och tillgodose patientens behov av hjälp (Snellman, 2009). Ett 

professionellt bemötande från sjukvården där vårdpersonal informerar personer med 

HIV om att infektionen är behandlingsbar och att sjukdomen inte begränsar vardagen är 

en stor del i om situationen för personer med HIV ska förändras. När en patient får ett 

positivt svar på ett HIV-test bör sjuksköterskan erbjuda stöd och råd 

(Folkhälsomyndigheten, 2011). Sjuksköterskan bör ha förståelse för att människan är 

flerdimensionerad med egna tankar, erfarenheter, åsikter och har behov av att bli 

respekterad (Stryhn, 2007).  

 

Stigmatisering hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal 

Enligt Mahendra, et al., (2007) finns det ett samband mellan låg kunskap och 

stigmatisering. Stigmatisering är en bidragande faktor till ökad diskriminering. 

Intervjuer och enkäter med sjuksköterskor och doktorer visade resultat på att stor del av 

personalen ansåg att läkarna skulle berätta om HIV diagnosen för den drabbades 

partner, de ansåg även att HIV positiva inte skulle få gifta sig och kvinnorna skulle inte 

få skaffa barn (Mahendra, et al., 2007).Trots att HIV har gått mot en normalisering 

enligt Stutterheim, et al., (2014) finns det attityder och funderingar hos vårdpersonal 
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även då de själva anser att de har kunskapen om smittvägar, sterilitet med mera. 

Vårdpersonalen kan vara rädd för att själva bli smittade eller föra vidare smittan via 

instrument trots att de blivit steriliserade. De berättar att de anstränger sig mer när de 

träffar dessa patienter både på sättet de kommunicerar och med vårdtekniska instrument 

(Stutterheim, et al., 2014). Röndahl, Innala och Carlsson (2003) studie visade att 36% 

sjuksköterskor och 26% av sjuksköterskestudenter föredrog att inte vårda personer med 

HIV om de kunde välja. Det fanns ett samband mellan valet att inte vårda personer med 

HIV och rädsla, men troligen beror det även på moral och sociala värderingar. Risken 

finns att sjuksköterskorna endast ger basal omvårdnad utan medlidande (Röndahl, et al., 

2003). Enligt Wiklund (2009) kan sjuksköterskan först efter att hen ser medlidande som 

att lida med patienten istället för att ”tycka synd om” ge stöd i kampen mot lidandet vid 

sjukdom. Sjuksköterskan har en stor roll i att stödja patienten efter en diagnos. Först 

efter att sjuksköterskan har lyssnat till patientens berättelse, tankar och värderingar kan 

stöd ges till en realistisk hantering (Kärner, 2009). 

 

Teoretisk referensram - Coping 

Människan vill av naturen kunna påverka sitt liv, vid en kris förlorar individen sin 

kontroll, tillit, värde, mening och trygghet (Brattberg, 2008). När individen känner att 

hen inte kan påverka sitt tillstånd kan en känsla av hjälplöshet uppkomma som kan leda 

till passivitet, apati, ångest och depression. Ser individen sig som delaktig i situationer 

är det lättare att acceptera det som inte går att ändra och att förändra det som går att 

förändra. Människan är ofta omedveten om att deras uppfattning och beteende orsakar 

bekymmer, de väljer att se problemet i stället. Genom att försona sig med sin situation 

kan kontrollen över det som faktiskt kan förändras åter infinna sig. Skillnaden över att 

ha kontroll över situationen eller i situationen är stor och genom att använda sig av olika 

strategier kan individen minska sin passivitet och därmed ångest, individen utvecklar då 

sin copingförmåga (Brattberg, 2008).  

 

Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som en pågående föränderlig 

ansträngning att hantera specifika yttre och/eller inre krav som överstiger en persons 

resurser eller uppfattas svår och besvärlig. Det finns olika copingstrategier som 

individen kan använda sig av (Lazarus & Folkman 1984). Problemfokuserad coping 

som innebär att systematiskt lösa problem, skapa handlingsplan och följa den. Eller om 

det behövs yttre resurser ta hjälp från andra för att få stöd (Brattberg, 2008). 
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Emotionsfokuserad coping innebär att hantera och kontrollera känslor, genom att 

exempelvis träna, meditera eller be till högre makter. Att försona och acceptera sin nya 

situation. Genom att använda sig av undvikande copingstrategi flyr/ förnekar individen 

problemet/ situationen, den typen kan innehålla droger, alkohol eller andra beroenden 

(Brattberg, 2008). 

 

Definitioner 

Stigmatisering -innebär att en större grupp i samhället har en negativ uppfattning eller 

stereotyper om en annan oftast mindre grupp. Denna grupps medlemmar diskrimineras i 

sin egenskap och inte baserat på personliga egenskaper. 

Sjukvårdspersonal- omfattar alla som arbetar i offentlig och privat hälso- och sjukvård 

och som medverkar i vård av patienter, som till exempel läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Problemformulering 

Tidigare forskning visar att det finns fördomar om personer som är HIV-positiva, vilket 

kan sättas i samband med okunskap och rädsla (Mahendra, et al., 2007). I dag är fler 

personer HIV-diagnosticerade i Sverige och det har blivit en kronisk sjukdom i stället 

för dödlig på grund av den behandling som erbjuds. Personer som lever med HIV kan 

påträffas i alla vårdkontexter, därför är det viktigt att allmänsjuksköterskan har 

förståelse för hur dessa personer upplever och hanterar sitt liv med HIV. Okunskap ger 

fler fördomar vilket även leder till mindre förståelse och därmed försämras vården för 

dessa människor. Denna litteraturstudie skall ge allmänsjuksköterskan ökad kunskap, 

större inblick i dessa människors liv samt mer förståelse för vad de genomlider. Detta 

kan ge ett ökat medlidande och på det sättet förbättra omvårdnaden och bemötandet till 

dessa patienter.    

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur personer med HIV upplever och hanterar 

sin livssituation. Samt att granska undersökningsgrupperna i studierna. 
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Frågeställningar 

 Hur upplever personer med HIV sin livssituation? 

 Vilka copingstrategier använder sig personer med diagnosen HIV för att hantera 

sin livssituation? 

 Hur beskrivs undersökningsgrupperna i de inkluderade studierna 

 

METOD 

Design 

Deskriptiv design användes i denna litteraturstudie (Polit & Beck, 2012). 

 

Databaser 

Cinahl och PubMed användes som databaser för att söka de vetenskapliga artiklarna. 

Dessa databaser användes för att PubMed omfattar 95% av den medicinska litteraturen 

och Cinahl har omvårdnad som sitt största fokus (Willman, et al., 2011), de är även 

rekommenderade att användas inom omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012). 

 

Sökord/Sökstrategi 

Syftet och frågeställningarna i den föreliggande studien låg till grund för vilka sökord 

som användes. Sökorden som användes i Cinahl var: Living with HIV, Coping, 

qualitative, experience och life experience. Qualitative användes i sökningen då 

upplevelser eftersöktes och sökningen gav artiklar som svarade på syftet.  I PubMed 

användes sökorden living with HIV/AIDS, Coping och life. Alla sökningar gjordes som 

fritextsökningar med hjälp av den Booleska söktermen AND, AND användes för att 

begränsa sökningen (Polit & Beck, 2012). I PubMed gjordes sökningarna med hjälp av 

Advanced Search Builder. Författarna i den föreliggande studien valde att inte använda 

sig av Cinahl-headings och MeSH-termer för att sökningarna som gjordes gav bra 

resultat med fritextsökning. Till en början söktes alla ord var och ett för sig för att sedan 

specificeras med hjälp av Booleska söktermen AND (se tabell 1), det gav sökningarna 

en mer specifik inriktning som var relevant för syftet. Olika sökord används i 

databaserna på grund av att den första sökningen som gjordes var stor och gav ett 

varierat utfall av artiklar på olika sökkombinationer i PubMed och Cinahl. Det är viktigt 

att kombinera olika sökkommandon för att täcka in så mycket litteratur som möjligt 

(Willman, et al., 2011). 5 år och engelska användes som limits i de båda databaserna, 5 

år valdes för att få den senaste forskningen och engelska för att författarnas 
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språkkunskaper var begränsade.   

 

Urvalskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier används som begränsningar för att få fram relevanta 

artiklar som svarar på syftet och frågeställningarna (Polit & Beck, 2012). 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle svara på föreliggande studies syfte. 

Exklusionskriterierna var gravida, barn under 15 år, litteraturstudier samt kvantitativa 

artiklar. Gravida exkluderades för att deras upplevelse handlade mer specifikt om oro 

kring barn och barnafödande och därför inte svarade på syftet. Barn under 15 år 

exkluderades då de inte ansågs hunnit få lika mycket erfarenhet inom ämnet.   

 

Urvalsprocess och utfallet av möjliga artiklar 

De möjliga artiklarna söktes genom valda sökord se tabell 1, sökningarna gav 180 

artiklar som granskades genom att överskådligt läsa titlarna och i vissa fall även abstract 

om titeln var otydlig. De artiklar som inte svarade på syftet, innehöll deltagare som var 

gravida, barn eller var litteraturstudier förkastades. 26 tänkbara artiklar vars titlar och 

abstract överensstämde med syftet valdes ut och granskades. 3 dubbletter exkluderades 

varpå 23 tänkbara artiklar återstod. 10 artiklars resultat svarade inte på syftet vilket gav 

13 artiklar som valdes ut till resultatet. De utvalda artiklarna granskades enskilt och 

gemensamt av författarna för att se om de uppfattats på samma vis. 
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Figur 1. Urvalsprocessen vid artikelsökning 

 

Tabell 1. Sammanställning av sökresultat 

Databas Begränsningar 

(limits) sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Tänkbara 

artiklar 

Valda 

artiklar  

Cinahl 5 år, engelska, 

2016-08-22 

Living with HIV AND 

qualitative AND coping 
36 12 6 

Cinahl 5 år, engelska, 

2016-08-22 

Living with HIV AND 

qualitative AND life 

experience 

57 4 1 

Cinahl 5 år, engelska, 

2016-08-22 

Living with HIV AND 

experience AND life 

experience AND coping 

27 5 4 

PubMed 5 år, engelska, 

2016-08-22. 

Living with HIV/AIDS 

AND coping AND life 

60 5 2 

Totalt   180 26 13 

 

   Totalt funna artiklar 

180 

 

Tänkbara artiklar 

26 

 

Inkluderade 

artiklar i studien  

13 

 

 

Artiklar vars 

titel/abstract inte svarade 

på syftet  

154 

Artiklar vars resultat 

inte svarade på syftet  

10 

 

Exkluderade 

Dubbletter 

3 

Tänkbara artiklar 

23 
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Dataanalys 

De 13 artiklar med kvalitativ ansats som valts ut skrevs ut i pappersform och granskades 

enskilt och gemensamt flertalet gånger, detta för att stärka den gemensamma 

upplevelsen av innehållet. Om en artikel inte uppfattades på samma vis kontrollerades 

syftet på föreliggande studie för att kunna diskutera ett beslut om att använda artikeln 

eller inte. Om samsyn ej finns vid artikelgranskningen kan det tyda på att artikeln i 

fråga inte har ett tydligt syfte (Wallengren & Henricson, 2014). En sammanställning 

gjordes, se tabell 2 och bilaga 1, tabell 3. Efter gemensam diskussion bearbetades 

resultatet i artiklarna ytterligare och de färgkodades efter framkomna teman: vid 

diagnosen, familj och närstående, coping, acceptera/ inte acceptera, okunskap/ 

kunskap, stigmatisering/ diskriminering. Med hjälp av att koda underlättas det att finna 

likheter och skillnader mellan olika studier, genom att kategorisera huvudord och/ eller 

teman i studierna (Polit & Beck, 2012). Efter dessa teman sammanställdes vad som var 

mest återkommande i artiklarna. Information som svarar på den föreliggande studiens 

syfte lyftes fram, granskades för att se likheter och skillnader och delades in under tre 

stycken rubriker. Rubrikerna namngavs sedan efter vilken innebörd och innehåll som 

belystes (Dahlborg-Lyckhage, 2015). Rubrikerna är: Upplevelsen av HIV-

diagnosticeringen, Stigmatisering och Hanteringsstrategier - Coping. 

 

Den metodologiska frågeställningen besvarades genom att artiklarnas metoddel 

granskades och bearbetades på samma vis som resultatdelen. Artiklarnas val av 

undersökningsgrupper redovisas under rubriken presentation av artiklarnas 

undersökningsgrupp. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Materialet i föreliggande studie har granskats objektivt utan författarnas värderingar och 

eventuella egna åsikter. Materialet i artiklarna har inte manipulerats och författarna har 

inte plagierat eller förfalskat resultatet. Att förvränga artiklarnas resultat är inte tillåtet 

(Polit & Beck, 2012), därför har författarna i föreliggande studie använt sig av 

färgkodning för att få med det som är mest återkommande i studierna och inte de 

författarna själva anser är viktigt. 
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RESULTAT 

Studiens resultat baseras på 13 vetenskapliga artiklar. Resultatet redovisas i tabeller 

samt löpande text med rubrikerna upplevelsen av HIV-diagnosticeringen, Stigmatisering 

och Hanteringsstrategier - Coping, samt underrubrikerna Att våga berätta eller inte, 

Support/Stöd, Positivt synsätt och Sjukvårdens roll. Avslutningsvis redovisas artiklarnas 

undersökningsgrupper under rubriken, Presentation av artiklarnas undersökningsgrupp. 

 

Tabell 2 Presentation av de valda artiklarnas författare, syfte och resultat  

Författare Syfte Resultat 

DeGrezia & 

Scrandis, 

Att beskriva hanteringen 

av HIV i städer och 

gemensamma bostäder 

för äldre vuxna. Att 

dokumentera 

följdsjukdomar och 

belysa relaterade 

faktorer.  

Resultatet visade att många av deltagarna var arga på den person som smittat 

dem och att självmordstankar var vanligt efter diagnosticering. Med tid 

förändrades stressfaktorerna till att handla om pengar, att kunna ta hand om 

familjen och jobb. Att kunna ta emot stöd ifrån andra, supportgrupper och 

positiv tänkande var för de flesta deltagare av största vikt för att lyckas 

hantera HIV-diagnosen, följdsjukdomarna och stressfaktorerna. Att få 

kunskap om sin sjukdom gav minskad rädsla och ökad följsamhet vid 

behandling. En stor del av att lättare kunna hantera diagnosen var Gud, 

deltagarna kunde dela med sig av sina bördor vilket gav lugn och ro samt 

uppmuntran.     
Dibb & 

Kamalesh. 

Anpassar sig HIV-

positiva afrikanska 

kvinnor som lever i UK 

positivt till livet med 

HIV och på vilket sätt 

anpassar de sig i så fall? 

Resultatet visade att deltagarna använde sig av att tänka positivt som 

copingstrategi. De kände kontroll över sjukdomen, sin hälsa och det 

förändrade deras beteende och de levde mer hälsosamt. Deltagarna 

värdesatte livet mer efter HIV-diagnosen. Deltagarnas mål och drömmar 

hade förändrats, en del på positiva sätt, en del för att de inte längre kunde 

fortsätta med deras arbete. 
Feigin, Sapir, 

Patinkin & 

Turner. 

Att undersöka 

upplevelsen av att leva 

med HIV från ett 

holistiskt perspektiv. 

Resultatet visade att deltagarna upplevde chock, ilska och rädsla över att dö 

precis efter diagnostillfället. Till följd av dessa känslor använde sig många 

av deltagarna av alkohol och droger för att kunna hantera den tunga första 

tiden. Deltagarna såg HIV som döden innan de fick information om 

sjukdomen. Stigmatisering påverkade deltagarna vilket gjorde att de endast 

vågade dela med sig av sin diagnos till de få närmaste. Att avslöja sin 

diagnos var ett känsligt och svårt sätt att hantera sin diagnos på men det 

gjorde också lättare. Deltagarna använde sig av flera olika copingstrategier 

men det som var mest givande var att vara positiv, vilket gjorde dem mer 

aktiva och på bättre humör. 
French, 

Greeff, 

Watson & 

Doak.  

 

Att undersöka och 

beskriva den nuvarande 

HIV stigmatiseringen 

och HIV-positivas 

(boende på landsbygden 

och städer i Northwest i 

Sydafrika) erfarenheter 

av att avslöja diagnosen. 

Resultatet visade att deltagarna tyckte att det fanns beteendemönster som 

indikerar till stigmatisering och negativa beteenden mot personer med HIV. 

Allmänheten runt omkring den smittade visade negativ attityd mot den 

smittade som till exempel: skvaller, skuldbeläggande och verbalt nedlåtande. 

Deltagarna tog upp att rädslan för de andra var att själva bli smittade, vilket 

gjorde att avslöjandet om diagnosen var stressande. Deltagarna tyckte även 

att det fanns fördelar med att avslöja sin diagnos men problemet kvarstår 

över vilka som ska få veta.    
Grodensky, 

Golin, Jones, 

Mamo, 

Dennis, 

Abernethy & 

Patterson. 

Att undersöka hur viktiga 

psykosociala faktorer 

påverkar hur äldre 

kvinnor lever och 

hanterar sin HIV-

diagnos, särskilt i sociala 

och andliga relationer 

och undersöka 

Resultatet visade att kvinnorna nämnde olika former av stöd i hanteringen av 

HIV diagnosen. Vissa kvinnor tyckte att de blev mer eller mindre isolerade 

efter diagnosen. Detta på grund av att de inte vågade berätta, de var rädda 

för att attityden mot dem skulle förändras. Andra deltagare såg avslöjandet 

som en del i att kunna hantera situationen. Kvinnorna som inte hade en 

relation saknade någon att göra saker tillsammans med och de som var i en 

relation beskrev att relationen hade blivit mer komplicerad. Alla 15 kvinnor 

beskrev att de gynnats av en relation till gud trots att de inte blivit tillfrågade 
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förhållandet mellan dessa 

faktorer. 
om det.  

Holtz, Sowell 

& Velasquez. 
Att undersöka den 

psykosociala stress som 

HIV/AIDS positiva 

kvinnor utsätts för. Samt 

att identifiera hur HIV 

positiva kvinnor klarar av 

sitt liv med HIV/AIDS 

och vilka resurser som 

krävs för att kunna 

hantera sjukdomen. 

Resultatet visade att kvinnorna levde i ett tillstånd av rädsla. Rädsla för att 

dö, rädsla över att lämna sina barn, rädsla för att vara sjuka. Många levde i 

social isolering då de inte vågade berätta för deras män om diagnosen, eller 

till andra utanför familjen. Rädda för att bli utstötta. Ilska över att blivit 

smittade, arga på deras män som haft en affär eller inte berättat om smittan. 

Resultatet visade även att kvinnorna kände en beslutsamhet att övervinna 

sjukdomen och kämpa sig kvar i livet och fortsätta sin behandling för sina 

barns och familjs skull. 

Jha, Plummer 

& Bower. 
Att undersöka 

deltagarnas 

livserfarenheter av att 

leva med HIV i Nepal. 

Resultatet visade att deltagarna led av dödsångest och oro över att deras barn 

skulle dö. Dödsångest samt skam över hur deltagarna blivit smittade ledde 

till att de hade svårt att acceptera diagnosen. Resultatet visar även att 

kvinnorna i undersökningen förväntades att sköta om andra 

familjemedlemmar, det är dock inte säkert att de har någon som stöttar dem. 

Kvinnliga deltagare hade svårt att acceptera sin sjukdom då samhället i 

Nepal ser det som att HIV endast drabbar prostituerade, deras kunder samt 

sprutnarkomaner. Manliga deltagare använde i större utsträckning alkohol 

och droger för att hantera HIV-diagnosen, medans kvinnor gjorde 

suicidförsök. Vissa hade samtalsstöd för att hantera diagnosen. Andra 

deltagare träffade andra HIV-positiva för att prata och finna stöd. De 

upplevde att stigmatisering höll dem tillbaka och gjorde dem mindre 

kreativa.    
Matovu, La 

cour & 

Hemmingsson 

Att undersöka unga 

kvinnors, boende i 

Uganda, upplevelser av 

att leva med HIV/AIDS 

och hur deras vardag 

med rutiner, vanor samt 

icke vanor påverkats av 

medicinering av HAART 

i över ett år. 

Resultatet visade att det är svårt att följa ordinationen, då tidpunkten för 

medicineringen krockar med andra rutiner som skola, eller hushållsarbete 

eller att deltagarna inte prioriterar det. Utanförskap inom familjen, får inte 

vara med på vardagliga aktiviteter. 

Omer, 

Lovering & 

Al Shomrani. 

Att undersöka och 

beskriva HIV/AIDS-

positivas erfarenheter av 

att leva med HIV i 

Saudiarabien med fokus 

på avslöjandet. 

Resultatet visade att alla deltagare var oroliga över att avslöja sin HIV 

diagnos och till vem de kunde berätta. De var rädda för att bli dömda, 

skuldbelagda och diskriminerade av andra. De var rädda för att deras 

familjer skulle bli påverkade då HIV ses som kriminellt och ett straff från 

gud. Alla deltagarna kände att de blev mer religiösa efter diagnosen och 

använde detta som en Copingstrategi 
Psaros, 

Barinas, 

Robbins, 

Bedoya, Park 

& Safren. 

Att undersöka 

amerikanska kvinnors, 

över 50, upplevelser av 

att leva med HIV för att 

bättre förstå hur de 

accepterar sin diagnos 

och hanterar den över tid 

samt åldrandet.   

Resultatet visade att för vissa deltagare skedde acceptansen över diagnosen 

gradvis och över tid. Men att när de fick diagnosen kändes det som en 

dödsdom. För andra deltagare pågick en oro och känsla av att när som helst 

kunde sjukdomen slå till igen. Vissa deltagare kunde känna att det va 

positivt att de hade HIV istället för till exempel diabetes och cancer. 

Deltagare upplevde att de uppskattade livet mer än personer utan diagnosen. 

Deltagarna blev bättre på att hantera HIV diagnosen och sina liv med tiden, 

genom att använda sig av olika copingstrategier tex: Bry sig om kropp och 

själ, slå sig fri från negativa miljöer eller relationer, samt engagera sig i 

meningsfulla aktiviteter. Deltagarna poängterar att man på olika sätt ”lär sig 

att leva med HIV”. 
Slomka, Lim, 

Gripshover & 

Daly. 

Vad har hjälpt de som 

överlevt HIV att hantera 

de utmaningar som 

kommer med att leva 

länge med HIV? 

Resultatet visade att deltagarna tycker att den största utmaningen med HIV 

var medicineringen. Att lära sig om sjukdomen var det första steget i att 

hantera sin sjukdom. Resultatet belyser två Copingstategier: hantering av det 

vardagliga livet och hantering av känslor. Att ha någonting att leva för, att 

komma till sans med att HIV inte längre måste leda till döden och att tänka 

positivt har hjälpt deltagarna till ett liv värt att leva. Sjukvården har en stor 

del i hur deltagarna accepterade sin sjukdom och den stigmatisering som 

följer en HIV-diagnos.   
Smith, 

McCarragher 

Att presentera personliga 

berättelser av 

Resultatet visade att kvinnorna förnekade diagnosen, blev chockade, 

förtvivlade, arga och deprimerade när de fick diagnosen innan de till sist 
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& Brown. afroamerikanska kvinnor 

som levt med HIV/AIDS 

i 10 år eller längre. Detta 

för att få en inblick i 

deras historia av att bli 

infekterade samt 

överleva och leva med 

HIV/AIDS. 

accepterade sjukdomen. Accepterandet var början på tilltron till behandling. 

Deltagarna led av stigmatisering och oroade sig över att deras barn skulle få 

HIV eller för hur deras hälsa skulle påverkas av att de redan hade HIV. 

Deltagarna upplevde stöd från minst en familjemedlem som gav dem styrka 

och acceptans till nutida och framtida kamp mot sjukdomen. Deltagarna 

nämnde att kyrkan, pojkvänner, supportgrupper och anonyma alkoholister 

gav dem stöd. Deltagarna använde sig av olika copingstrategier tex omge sig 

med positiva människor, skriva dagbok, ta hand om sig själv mentalt och 

fysiskt etc.     
Stowers & 

Kohli. 

Att utveckla en tydligare 

förståelse av de 

utmaningar och behov de 

som levt under längre tid 

med HIV/AIDS på 

landsbygden behöver, 

samt att undersöka vilka 

faktorer och resurser som 

kan leda till mer effektiv 

coping.   

Resultatet visade att alla deltagare hade olika reaktioner på att få diagnosen 

men att alla beskrev tiden efteråt som en inre kris med följd av accepterande 

och på olika sätt hantera sin diagnos. Rädslan över döden var något som 

deltagarna beskrev tydligt men som efter chocken av diagnosen avtog.  Med 

diagnosen kom en period där deltagarna kände stor sorg och förlust. Förlust 

över de liv de hade eller de liv de planerat, men också som om de hade 

förlorat sig själva. Många deltagare hade fått sjukdomar till följd av 

HIV/AIDS och de kände att de fått bättre hjälp av sjukvården förut när 

HIV/AIDS var någonting man dog av. Alla deltagare beskrev stigmatisering 

och diskriminering som ett problem där de var rädda för att bli identifierade 

som HIV/AIDS och inte som de personer dem är. En stor del i att hantera sin 

sjukdom var att återta kontrollen över sitt liv, att ha personer som de kunde 

lita på, se det positiva i att ha diagnosen och att ha gjort färdigt allting som 

handlade om deras död.     

 

Upplevelsen av HIV-diagnosticeringen 

Att bli diagnosticerad med HIV är förödande och var en av de svåraste faserna i att leva 

med HIV (Feigin, et al., 2013; Slomka, et al., 2013; Smith, et al., 2015; Stowers 

Johansen & Kohli, 2012). Vid beskedet följde en tid av chock och panik och deltagarna 

visste inte hur det skulle hantera situationen (Feigin, et al., 2013; Smith, et al., 2015; 

Stowers Johansen & Kohli, 2012). Diagnosen gav upphov till starka känslor och 

beskedet kunde upplevas som en dödsdom (Feigin, et al., 2013; Holtz, et al., 2012; Jha, 

et al., 2011; Psaros, et al., 2015; Stowers Johansen & Kohli, 2012), Stowers Johansen 

och Kohli (2012) beskrev det som att livet stannade. Många deltagare led av dödsångest 

och oroade sig för hur det skulle gå för deras familjer och vem som skulle ta hand om 

deras barn om de skulle avlida (Feigin, et al., 2013; Holtz, et al., 2012; Jha, et al., 2011; 

Psaros, et al., 2015) 

 

Ilska var en känsla som deltagarna upplevde, en del var arga på sjukdomen och kände 

en orättvisa över varför just de hade drabbats (Feigin, et al., 2013; Holtz, et al., 2012; 

Smith, et al., 2015; Stowers Johansen & Kohli, 2012). Andra deltagara var arga på den 

som smittat dem och tyckte att ansvaret låg på dem (DeGrezia & Scrandis, 2015; Holtz, 

et al., 2012; Smith, et al., 2015). Andra reaktioner i början av diagnosen kunde vara 

depression, hopplöshet, förnekelse och känsla av orättvisa (Feigin, et al., 2013; Holtz, et 

al., 2012; Smith, et al., 2015; Stowers Johansen & Kohli, 2012). Deltagarna hade svårt 
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att hantera känslor som uppkom vid diagnosens första fas och hade tankar på självmord 

medan andra även gjorde försök till att ta sitt liv (DeGrezia & Scrandis, 2015; French, et 

al., 2015; Jha, et al., 2011). 

 

Stigmatisering 

Stigmatisering beskrivs som ett stort problem bland de flesta deltagarna i studierna 

(DeGrezia & Scrandis, 2015; Feigin, et al., 2013; French, et al., 2015; Grodensky, 2015; 

Holtz, et al., 2012; Jha, et al., 2011; Matovu, et al., 2012; Omer, et al., 2014; Stowers 

Johansen & Kohli, 2012; Smith, et al., 2015). Personer med HIV-diagnos upplever att 

de blir negativt behandlade, trakasserade, diskriminerade, socialt isolerade och 

övergivna på grund av sin diagnos (Feigin, et al., 2013; French, et al., 2015; Grodensky, 

2015; Stowers Johansen & Kohli, 2012). Folk skvallrar, kallar dem elaka saker, 

klandrar dem för att de blivit smittade och att de skulle ha blivit smittade som ett straff 

för deras synder (Feigin, et al., 2013; French, et al., 2015; Grodensky, 2015). Dessa 

personer beskriver att samhället stänger dem ute och att de förlorar sina jobb på grund 

av sjukdomen (Feigin, et al., 2013; Omer, et al., 2014; Stowers Johansen & Kohli, 

2012). En deltagare berättar att denne inte längre får vara med när familjen träffas 

utanför hemmet eller vid andra aktiviteter, dock får deltagaren fortsätta med sina 

dagliga sysslor i hemmet (Matovu, et al., 2012). Ett gift par berättar hur deras två barn 

blev omhändertagna och de upplevde att det var ett direkt resultat av deras diagnos 

(Stowers Johansen & Kohli, 2012).  

 

Att våga berätta eller inte 

Deltagare anser att stigmatiseringen leder till att de är rädda för att avslöja sin diagnos 

(Feigin, et al., 2013; French, et al., 2015; Grodensky, 2015; Holtz, et al., 2012; Matovu, 

et al., 2012; Omer, et al., 2014; Smith, et al., 2015; Stowers Johansen & Kohli, 2012). 

Anledningen till att inte vilja avslöja diagnosen för den egna familjen kan vara rädsla 

för att såra familjemedlemmar, bli utstötta och/ eller ensamma (Feigin, et al., 2013; 

French, et al., 2015; Grodensky, 2015; Holtz, et al., 2012; Omer, et al., 2014; Stowers 

Johansen & Kohli, 2012). Det kan också bero på rädsla för att familjen skall bli lidande 

och även de utsättas för stigmatisering (Feigin, et al., 2013; Grodensky, 2015; Holtz, et 

al., 2012; Omer, et al., 2014). Att inte avslöja sin diagnos ledde till att deltagarna 

isolerade sig från sin familj och/ eller andra sociala sammanhang vilket var påfrestande i 

en redan svår situation (French, et al., 2015; Holtz, et al., 2012). Trots att många var 
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rädda för att berätta om sin diagnos kunde avslöjandet vara positivt för deltagarna och 

leda till en minskad isolering (DeGrezia & Scrandis, 2015; Slomka, et al., 2013; Smith, 

et al., 2015). Det fanns dock deltagare i studierna som fick en negativ reaktion av 

familjemedlemmar och behandlades avvisande (Jha, et al., 2011; Slomka, et al., 2013). 

Det skall tilläggas att i en av studierna hade de allra flesta inga problem med att berätta 

om sin diagnos (DeGrezia & Scrandis, 2015). 

 

Deltagarna upplevde att sjukvården såg negativt på personer som är HIV-positiva, 

vårdpersonalen verkade vara obekväma och tvekade om hur de skulle gå tillväga när 

information om sjukdomen gavs vid diagnostillfället (Feigin, et al., 2013). Deltagarna 

upplevde att sjukvårdarna fick panik när de sökte vård utöver behandlingen av HIV. När 

personalen fick reda på sjukdomen upplevde deltagarna att sjukvårdarnas attityd 

förändrades (Grodensky, et al., 2015). 

 

Deltagare nämnde okunskap som en anledning till att de inte vågat avslöja sin diagnos 

(French, et al., 2015;Grodensky, 2015; Holtz, et al., 2012). Okunskap om hur HIV 

smittar är stor och deltagare upplevde att folk inte vågade prata med personer som har 

HIV, de ville inte att de hanterade mat eller använde sig av samma bestick med rädsla 

för att själva bli smittade (French, et al., 2015; Grodensky, 2015; Holtz, et al., 2012).  

 

Diskriminering och stigmatisering har gjort att deltagarna på olika sätt haft svårt att 

följa ordinationen av sina mediciner (Holtz, et al., 2012; Matovu, et al., 2012; Slomka, 

et al., 2013). En deltagare beskriver hur ingen visste om att det fanns mediciner och 

vattenflaska i skolväskan varje dag. Ibland sa deltagaren till de andra studenterna att det 

var allergimedicin, men försökte helst undvika att ta medicinerna när någon annan såg 

vilket påverkade deltagaren till den grad att det slutade med inläggning på sjukhus 

(Matovu, et al., 2012). 

 

Hanteringsstrategier - Coping 

Många personer med HIV hade svårt att acceptera sin diagnos (Jha, et al., 2011; 

Stowers Johansen & Kohli, 2012) och kunde använda sig av undvikande 

copingstrategier som alkohol, droger, jobba mycket, köpa prostituerade och/eller 

försöka ta livet av sig (Feigin, et al., 2013; Jha, et al., 2011; Stowers Johansen & Kohli, 
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2012). En deltagare beskrev det som att alkoholen hjälpte till att fly från verkligheten 

(Feigin, et al., 2013). 

 

Support/ Stöd 

Att inte isolera sig utan i stället få stöd av någon anhörig eller form av grupp var viktigt 

för att deltagarna skulle kunna hantera diagnosen (DeGrezia & Scrandis, 2015; Jha, et 

al., 2011; Psaros, et al., 2015; Slomka, et al., 2013; Smith, et al., 2015; Stowers 

Johansen & Kohli, 2012). Supportgrupper där personer med HIV kan träffas och dela 

med sig till varandra ökade kunskapen om HIV och deltagarna blev mer tillfreds med 

sig själva och hade lättare att acceptera sin diagnos (DeGrezia & Scrandis, 2015). Att 

motivera, utbilda och hjälpa andra med HIV var ytterligare ett sätt som deltagarna 

hanterade diagnosen på samt gav dem en känsla av sammanhang (Dibb & Kamalesh, 

2012; DeGrezia & Scrandis, 2015; Psaros, et al., 2015; Slomka, et al., 2013; Smith, et 

al., 2015). 

 

Studierna visade att deltagare använde sig av andlighet som copingstrategi efter 

diagnosen då de fann stor tröst i att be, meditera och på andra sätt känna kontakt med 

gud (DeGrezia & Scrandis, 2015; Grodensky, 2015; Holtz, et al., 2012; Omer, et al., 

2014; Slomka, et al., 2013; Smith, et al., 2015). En deltagare beskrev det som att med 

guds hjälp fanns en chans att överleva (Holtz, et al., 2012). Grodensky, et al., (2015) 

studie visade att alla deltagare använde sig av andlighet som en stor del i att orka med 

och kunna hantera sjukdomen trots att ingen fråga handlade specifikt om andlighet. En 

deltagare beskrev det som att gud var någon som denne alltid kunde vända sig till, 

någon att prata med vid oroskänsla (Grodensky, et al., 2015). Andligheten har hjälpt 

deltagarna att sluta använda sig av olika droger och förbättra sin livsstil (Grodensky, 

2015; Slomka, et al., 2013).  

 

Positivt synsätt 

En copingstrategi för att hantera sin diagnos var att använda sig av ett positivt synsätt 

samt omge sig av de människor som gav deltagarna positiv energi (DeGrezia & 

Scrandis, 2015; Dibb & Kamalesh, 2012; Feigin, et al., 2013; Slomka, et al., 2013; 

Smith, et al., 2015). Familjemedlemmar gav energi och stöd, de hjälpte till med olika 

praktiska saker som skjuts till möten, matlagning, samt hjälp att komma ihåg att följa 
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medicineringen (Slomka, et al., 2013; Smith, et al., 2015; Stowers Johansen & Kohli, 

2012). 

 

Deltagarna beskrev hur de på olika sätt till slut kom till ett stadie där de accepterade sin 

diagnos (Feigin, et al., 2013; Jha, et al., 2011; Psaros, et al., 2015; Slomka, et al., 2013; 

Smith, et al., 2015; Stowers Johansen & Kohli, 2012). Att få mer kunskap om diagnosen 

och förstå att den inte behövde vara dödlig gjorde det lättare att acceptera sjukdomen för 

vissa av deltagarna (Feigin, et al., 2013; Jha, et al., 2011; Psaros, et al., 2015; Stowers 

Johansen & Kohli, 2012). Andra såg det som att de ändå inte kunde göra något åt 

sjukdomen varpå de lika gärna kunde acceptera det för att slippa vara arga, bittra och 

ledsna (Feigin, et al., 2013; Psaros, et al., 2015; Slomka, et al., 2013). När deltagarna 

accepterande diagnosen öppnades en möjlighet till att kunna ta tillbaka kontrollen av 

situationen, hälsan och de engagerade sig genom att ta ansvar för att lära sig om 

medicinering samt sköta den (Feigin, et al., 2013; Dibb & Kamalesh, 2012; DeGrezia & 

Scrandis, 2015; Slomka, et al., 2013; Smith, et al., 2015; Stowers Johansen & Kohli, 

2012).     

 

Sjukvårdens roll 

Deltagarna uttryckte tacksamhet för vården, tacksamhet för behandlingen men också för 

att sjukvårdarna gav ett stort emotionellt och socialt stöd (DeGrezia & Scrandis, 2015; 

Stowers Johansen & Kohli, 2012). Attityden från vårdpersonalen hjälpte deltagarna att 

acceptera sjukdomen och gjorde det lättare för dem att berätta om sin diagnos för andra. 

De hjälpte dem även att konfrontera sin nya situation och gav dem verktyg till att börja 

hantera sina nya livsförhållanden (Slomka, et al., 2013). Vissa deltagare var besvikna på 

vården, det kunde handla om avsaknaden av emotionellt stöd (DeGrezia & Scrandis, 

2015; Omer, et al., 2014). Deltagare ansåg att det var ett problem då det var olika 

personal från vecka till vecka och de ansåg att sjukvårdspersonalen hade engagerat sig i 

dem på ett bättre sätt förut när sjukdomen var dödlig (Stowers Johansen & Kohli, 2012).  

 

Presentation av artiklarnas undersökningsgrupper 

Alla de 13 inkluderade artiklar i den föreliggande studien beskrev hur många deltagare 

som deltog, dessa sammanlagt i alla inkluderade artiklar blir 244 deltagare. Deltagarnas 

antal varierade från 6 (Matovu, et al., 2012) till 40 (DeGrezia & Scrandis, 2015). Alla 

inkluderade artiklarna beskrev data angående ålder på deltagarna men åldersintervall 
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beskrevs inte i (Psaros, et al., 2015; Slomka, et al., 2013; French, et al., 2015) där det 

endast beskrevs att deltagarna inte fick vara yngre än en viss ålder. De yngsta deltagarna 

i de inkluderade studierna var 15 år (Matovu, et al., 2012) och de äldsta deltagarna var 

79 år (Grodensky, et al., 2015). 

 

Kön på deltagarna redovisades i alla artiklar (se tabell 2) varav 6 artiklar endast hade 

kvinnliga deltagare (Dibb & Kamalesh, 2012; Grodensky, 2015; Holtz, et al., 2012; 

Matovu, et al., 2012; Psaros, et al., 2015; Smith, et al., 2015). DeGrezia och Scrandis 

(2015), French, et al. (2015), Grodensky (2015) Matovu, et al., (2012), Psaros, et al., 

(2015) beskrev att alla deltagare skulle kunna prata eller uttrycka sig på engelska. 

French, et al., (2015) hade även afrikaans och setswana som ett alternativt språk, resten 

av studierna hade inga kriterier på att deltagarna skulle prata ett visst språk för att delta. 

Alla artiklar förutom DeGrezia och Scrandis (2015) angav i vilket land studien var 

utförd. Grodensky, et al., (2015), Psaros, et al., (2015), Slomka, et al., (2013), Smith, et 

al., (2015) samt Stowers Johansen och Kohli (2012) är alla utförda i USA. De andra 

studierna var utförda i Storbritannien (Dibb & kamalesh, 2012), Israel (Feigin, et al., 

2013), Sydafrika (French, et al., 2015), Mexiko (Holtz, et al., 2012), Nepal (Jha, et al., 

2011), Uganda (Matovu, et al., 2012) och Saudiearabien (Omer, et al., 2014). 

Etniciteten på deltagarna var afrikaner, amerikaner, asiater och kaukasier. I DeGrezia 

och Scrandis (2015) samt Dibb och Kamalesh (2012) studier hade deltagarna afrikansk 

etnicitet, i French, et al., (2015) hade deltagarna sydafrikansk etnicitet och deltagarna i 

Matovu, et al., (2012) var från Uganda. Deltagare från Asien fanns i 4 av artiklarna, 

Israel (Feigin, et al., 2013), Nepal (Jha, et al., 2011), Saudiarabien (Omer, et al., 2014) 

och Psaros, et al., (2015) benämnde endast att de var asiater. Deltagarna i 4 av artiklarna 

hade afroamerikansk etnicitet (Grodensky, 2015; Psaros, et al., 2015, Smith, et al., 

2015; Stowers Johansen & Kohli, 2012), latinamerikansk etnicitet fanns i 3 av artiklarna 

(Psaros, et al., 2015; Slomka, et al., 2013; Stowers Johansen & Kohli, 2012). Feigin, et 

al., (2013) hade 3 deltagare från Sydamerika och i 2 av artiklarna benämndes deltagarna 

som amerikansk urbefolkning (Stowers Johansen & Kohli, 2012; Psaros, et al., 2015). I 

Grodensky (2015) och Psaros, et al., (2015) fanns det deltagare som benämndes som 

kaukasier. Holtz, et al., (2012) hade deltagare från México och i Feigin, et al., (2013) 

var delar av deltagarna från Ryssland och Frankrike. Slomka, et al., (2013) beskrev 

deltagarna som svarta och vita. 

 



 

18 
 

I 6 av artiklarna angavs ingen utbildningsnivå på deltagarna (Feigin, et al., 2013; 

French, et al., 2015; Grodensky, et al., 2015; Holtz, et al., 2012; Jha, et al., 2011; 

Slomka, et al., 2013). DeGrezia och Scrandis (2015), Dibb och Kamalesh (2012) 

Matovu, et al., (2012), Omer, et al., (2014), Psaros, et al., (2015), Smith, et al., (2015) 

samt Stowers Johansen och Kohli (2012) angav alla utbildningsnivå på sina deltagare 

det genom mindre/ påbörjad gymnasieutbildning, gymnasieutbildning och 

eftergymnasial utbildning. 37 deltagare sammanlagt hade mindre än eller påbörjad 

gymnasieutbildning, 34 deltagare hade en gymnasieutbildning och 43 hade en 

eftergymnasial utbildning. I 5 av artiklarna DeGrezia och Scrandis (2015), Holtz, et al., 

(2012), Psaros, et al., (2015), Slomka, et al., (2013) Stowers Johansen och Kohli (2012) 

angavs inkomsten på deltagarna. Inkomsten var allt från mindre än 100US$ i månaden 

till mer än 3000 US$ i månaden. 

 

DISKUSSION 

Huvudresultat 

Resultatet visar att livssituationen drastiskt förändras vid en HIV-diagnos och ger stora 

utmaningar både fysiskt och psykiskt. Deltagarna uttryckte att ångest och rädsla ingick i 

deras nya vardag, dels på grund av deras egen syn på sjukdomen, men även för att andra 

såg och behandlade dem annorlunda med en HIV-positiv diagnos. Deltagarna beskriver 

hur de hanterar sin nya livssituation i olika steg där undvikande copingstrategi oftast är 

något som de använder sig av i början för att sedan börja söka stöd och använda sig av 

emotionsbaserad coping för att kunna acceptera sjukdomen. Sjukdomen hanteras sedan 

med hjälp av problemfokuserad coping vilket innebär att deltagarna ser de delar de kan 

påverka som exempelvis behandling. Okunskap tycks vara något som drabbar personer 

med HIV på olika sätt, både den egna, sjukvårdens och omgivningens okunskap.       

 

Resultatdiskussion 

Upplevelsen av HIV-diagnosticeringen 

Vid diagnostillfället följde en påfrestande tid för deltagarna (Feigin, et al., 2013; Holtz, 

et al., 2012; Jha, et al., 2011; Psaros, et al., 2015; Slomka, et al., 2013; Smith, et al., 

2015; Stowers Johansen & Kohli, 2012), en tid av stor oro för sig själv eller familjen 

och rädslan för att inte överleva sjukdomen är återkommande. Brattberg (2008) anser att 

människan av naturen vill kunna påverka sitt liv. När en person får en HIV-diagnos 

följer en tid av osäkerhet och hjälplöshet. Att inte kunna påverka sitt tillstånd framkallar 
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en känsla av att inte ha kontroll vilket människan i allmänhet inte är bekväm med och 

det gör att tryggheten och tilliten som individen besitter svajar (Brattberg, 2008). 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver att undvikande copingstrategi används för att 

hantera problem när människan inte har de inre resurser som krävs för att acceptera 

situationen. Undvikande copingstrategier är återkommande i deltagarnas berättelser om 

hur de hanterat tiden runt diagnostillfället (DeGrezia & Scrandis, 2015; French, et al., 

2015; Jha, et al., 2011; Feigin, et al., 2013). Okunskap är en stor del i att personer med 

HIV inte vågar avslöja sin diagnos (French, et al., 2015; Grodensky, 2015; Holtz, et al., 

2012). Om deltagarna haft kunskapen att det finns möjlighet att behandla viruset 

(Läkemedelsboken, 2015) och att behandling leder till mycket låga virusnivåer i blodet 

vilket gör att smittspridningen till andra blir mycket liten (Dawson-Rose, et al., 2016), 

kanske de haft en annan syn på livet efter diagnosen och vägen tillbaka till ett 

välmående gått snabbare. Samtidigt är det svårt att veta om det är just rädslan för de 

fysiska följderna eller skammen över att ha smittats som gav deltagarna svårigheter i det 

skedet. 

 

Stigmatisering 

Deltagare påverkades på många sätt av stigmatisering (DeGrezia & Scrandis, 2015; 

Feigin, et al., 2013; French, et al., 2015; Grodensky, et al., 2015; Holtz, et al., 2012; Jha, 

et al., 2011; Matovu, et al., 2012; Omer, et al., 2014; Stowers Johansen & Kohli, 2012; 

Smith, et al., 2015), de blev diskriminerade i deras eget hem, på arbetsplatser, på 

sjukhus och deras livssituation förändrades när de fick sin diagnos. Flera deltagare 

undvek att berätta om sjukdomen för nära anhöriga och en del hade även svårt att följa 

ordination på grund av stigmatiseringen. Att behöva bära på bördan själv i tron om att 

HIV är en direkt dödsdom innebär ett utökat lidande. Att dessutom behöva fundera på 

om det skulle vara ett straff från gud eller bemöta andra som anser det, måste ge dessa 

människor ett oerhört lidande i en redan svår situation. Enligt Andreassen, et al., (2011) 

är stigmatiseringen i samhället mot personer med HIV ett vanligt förekommande 

problem och ger konsekvenser för deras psykosociala mående. Andreassen, et al., 

(2011) benämner HIV som vår tids stigmatiserande sjukdom som kopplas samman med 

skuld och skam samt beskriver att hur personen med HIV hanterar sjukdomen har ett 

direkt samband med hur livssituationen i övrigt ser ut. Detta skulle kunna innebära att 

för att en lyckad behandling ska vara möjlig måste vårdpersonalen se helheten och 

hjälpa patienten med att hantera sin nya livssituation. Lazarus och Folkman (1984) 
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beskriver hur stöd kan hjälpa personer att se olika situationer som mindre allvarliga, ge 

minskad stress samt öka individens egna resurser att hantera stress.   

 

Enligt föreliggande studie återfanns stigmatiseringen även inom sjukvården 

(Grodensky, et al., 2015). Om personer med HIV diskrimineras även på sjukhus där de 

med störst kunskap om sjukdomen borde finnas, hur ska då samhället i stort kunna 

förbättra synen på HIV? Deltagarna beskriver en skillnad i att möta sjukvårdspersonal 

som vårdar dem för deras HIV-diagnos och sjukvårdspersonal de kommer i kontakt med 

på grund av relaterad eller annan sjukdom. Den personal som ansvarar för behandlingen 

av HIV ger stöd och hjälper dem medan de märker av en skillnad på bemötandet av den 

personalen som får reda på deras diagnos under annan behandling. Denna uppfattning 

stämmer väl överens med hur Röndahl, et al., (2003) och Stutterheim, et al., (2014) 

redovisar hur vårdpersonal eller blivande vårdpersonal beskriver rädsla och hur mer än 

en fjärdedel helst skulle slippa att vårda dessa patienter om de kunde välja. 

 

Stigmatiseringen påverkar enligt föreliggande studie deltagarnas förmåga att berätta om 

sin diagnos för andra, både familj och vänner. Norman, et al., (2009) beskriver i en 

studie i Puerto Rico att kunskap om HIV påverkade sympati för och åsikter om personer 

med HIV, de som hade minst sympati var de med mindre kunskap. Mahendra, et al., 

(2007) kommer även de fram till att det finns ett samband mellan låg kunskap och 

stigmatisering. Stutterheim et al., (2014) beskriver rädsla hos personalen att föra vidare 

smittan trots att de anser att de vet smittvägarna. Författarna av föreliggande studie kan 

dock ana att sambandet mellan okunskap hos professionella vårdgivare och rädsla av att 

vårda personer med HIV finns, oavsett om de anser sig ha kunskap om smittvägar eller 

ej. För att personer med HIV lättare skall kunna stöttas bör därför kunskapen inom 

ämnet öka inom sjukvården. 

 

Hanteringsstrategier- Coping 

Som tidigare nämnt använde sig en del deltagare av alkohol, arbete eller andra 

undvikande copingstrategier för att kunna hantera diagnosen i den inledande fasen på 

processen (Feigin, et al., 2013; Jha, et al., 2011; Stowers Johansen & Kohli, 2012). 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver att när människan utsätts för något som är svårt 

att hantera reagerar hen efter vilka resurser som finns inom denne för att bearbeta det 

som händer. Coping handlar inte om vad det egentliga problemet är, inte hur personen 
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ifråga heller borde reagera utan hur den faktiskt reagerar och hanterar det (Lazarus & 

Folkman, 1984). Att hantera det genom att undvika det är då ett sätt att hantera det, men 

kanske inte det sätt som långsiktigt fungerar, men på kort sikt kan göra det ohanterbara 

hanterbart och ge en fom av kontroll. En stor del och egentligen ett första steg i att 

kunna hantera diagnosen på lång sikt var att kunna acceptera den för deltagarna i 

föreliggande studie (Feigin, et al., 2013; Jha, et al., 2011; Psaros, et al., 2015; Slomka, 

et al., 2013; Smith, et al., 2015; Stowers Johansen & Kohli, 2012). Accepterandet ligger 

enligt Lazarus och Folkman (1984) i att förstå att det inte går att göra något åt själva 

problemet utan att på olika sätt se de saker som kan påverkas och därmed blir problemet 

inte i fokus.  

 

Att söka stöd från andra är ett sätt att ta hjälp i form av yttre resurser (Lazarus & 

Folkman 1984). I föreliggande studie använde sig många deltagare av stöd från 

anhöriga (DeGrezia & Scrandis, 2015; Jha, et al., 2011; Psaros, et al., 2015; Slomka, et 

al., 2013; Smith, et al., 2015; Stowers Johansen & Kohli, 2012), genom andlighet 

(DeGrezia & Scrandis, 2015; Grodensky, et al., 2015; Holtz, et al., 2012; Omer, et al., 

2014; Slomka, et al., 2013; Smith, et al., 2015) och från sjukvårdspersonal (DeGrezia & 

Scrandis, 2015; Slomka, et al., 2013; Stowers Johansen & Kohli, 2012). Att missta sitt 

sociala stöd som ett antal deltagare gjorde i föreliggande studie kan enligt Lazarus och 

Folkman (1984) öka upplevelsen av stress hos individen som då har svårare att hantera 

den nya situationen. Har personen istället ett stöd i andra personer är det lättare för den 

att hantera svåra situationer (Lazarus & Folkman, 1984). Genom att använda sig av ett 

positivt synsätt som deltagarna gjorde, byter personen fokus från sjukdom till vad som 

kan hanteras (DeGrezia & Scrandis, 2015; Dibb & Kamalesh, 2012; Feigin, et al., 2013; 

Slomka, et al., 2013; Smith, et al., 2015). Enligt författarna av föreliggande studie har 

sjuksköterskan en roll i att hjälpa patienten att se dessa delar som går att kontrollera och 

därmed hjälpa patienten att hantera svårigheten med att acceptera en HIV-diagnos.  

    

Metodologiska aspekten 

Alla 13 artiklar i den föreliggande studien beskrev hur många deltagare som ingick och 

vilket kön de hade. I 6 av artiklarna deltog endast kvinnor vilket enligt Polit och Beck 

(2012) kan minska studiens trovärdighet då en jämn spridning på kön kan ge en högre 

trovärdighet. Även om det finns flertalet artiklar med många eller endast kvinnliga 

deltagare stöds alltid innehållet i föreliggande studie av andra artiklar där män 
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inkluderas. 147 av 244 deltagare i den föreliggande studien var kvinnor, vilket gör att 

kvinnor var överrepresenterade i denna litteraturstudie. När resultatet till studien 

diskuterades det om varför det var fler kvinnor som deltagit i artiklarna, kan det bero på 

att äldre studier gjordes med manliga deltagare och att kvinnorna nu är ett outforskat 

område som det behövs mer underlag för. Eller kan det vara att kvinnorna var mer 

öppna för att vara med i undersökningarna än vad männen var?  

 

Åldersspannet i de inkluderade artiklarna i den föreliggande studien var väldigt bred då 

den yngsta deltagaren var 15 år och den äldsta 79 år. Genom att ha stor variation i ålder 

bland deltagarna i studierna ökar trovärdigheten på studiens innehåll (Polit & Beck, 

2012). Det breda åldersspannet ger den föreliggande studien en möjlighet att 

representera en större del av populationen. Alla artiklar förutom en angav vart den var 

utförd. 5 av 13 artiklar var utförda i USA vilket kan ha påverkat resultatet då USA 

ligger i topp i världen med personer som mottager ART behandling, då 53% av personer 

med HIV behandlas (WHO, 2015a). En svaghet med studien skulle kunna vara att inga 

artiklar från Europa ingår, då studien inte fått med aspekter från alla världsdelar. 

Etnicitet är någonting som tas upp i alla studier på ett eller annat sätt, alla artiklarna 

beskriver var ifrån deltagarna kommer förutom i Slomka, et al., (2013) där deltagarna 

beskrevs som svarta eller vita. Att deltagarna i den föreliggande studien har varierande 

härkomst anses vara en styrka då studiens innehåll kan representera större delar av de 

personer som lever med en HIV-diagnos i världen. Utbildningsnivån skiftade stort på 

deltagarna i den föreliggande studien alltifrån grundskola till eftergymnasial utbildning 

förekom som högsta utbildning. 6 artiklar beskrev aldrig utbildningsnivån på deltagarna 

vilket gör att det är svårt att dra några slutsatser när de gäller hur utbildningsnivån på 

deltagarna skulle kunna ha påverkat resultatet. Att alla artiklar inte angett inkomst på 

deltagarna anses vara en svaghet då möjligheterna för att resonera huruvida ett samband 

mellan okunskap, utbildning och inkomst försvåras. 

 

Metoddiskussion  

I föreliggande studie har endast kvalitativa artiklar inkluderats, artiklar med kvalitativ 

ansats tillåter deltagarna att uttrycka sig självständigt, dock representerar de oftast en 

mindre grupp vilket gör att erfarenheterna och upplevelserna inte kan representera större 

populationer (Polit & Beck 2012). Författarna till denna litteraturstudie valde att inte 

använda sig av kvantitativa artiklar för att få en helhetsbild av hur personer med HIV 
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själva beskriver att de upplever sin livssituation, med de kvalitativa artiklarna har 

information framkommit som genom kvantitativa ansatser inte skulle vara möjligt. Då 

kvalitativa artiklar valts till den föreliggande studien har antalet deltagare inte varit fler 

än 40 personer. Enligt Polit och Beck (2012) bör inte en kvalitativ studie ha fler än 50 

deltagare, det viktiga är dock inte hur många deltagare som ingår i studien utan vilka 

kunskaper och erfarenheter som deltagarna besitter. 

 

Föreliggande studie är en deskriptiv litteraturstudie där det undersökts hur personer med 

HIV upplever och hanterar sin livssituation. En litteraturstudie består av resultatet från 

flera studier som sedan sammanställs och ger ett sammanfattande resultat. Det 

förekommer svagheter och styrkor med en litteraturstudie beroende på hur resultatet har 

tolkats och vilka studier som resultatet bygger på (Polit & Beck, 2012). Det är svårt att 

veta om artiklar valts ut eller bort omedvetet, eller om resultatet analyserats och 

påverkats av författarnas förförståelse. För att undvika detta har det därför diskuterats 

för att se om det finns en gemensam bild av innehållet. Lexikon har använts för att få 

rätt översättningar och tolkningar och artiklarna har granskats av båda parter. Deskriptiv 

design har använts då det är lämpligt vid redovisning av upplevelser av livssituationer. 

 

Sökningarna till den här litteraturstudien har gjorts i två databaser då de anses vara en 

styrka att inte basera resultatet i en studie på material från endast en databas (Willman, 

2011). PubMed och Cinahl användes för att de är rekommenderade att användas inom 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012). MeSH-termer och Cinahl headings 

användes inte på grund av att sökningarna med fritext gav tillräckligt relevanta och 

preciserade sökresultat. Att inte använda sig av MeSH-termer och Cinahl headings kan 

ses som en svaghet då de anses vara tillförlitligt att använda, samt ger ett mer specifikt 

resultat (Polit & Beck, 2012).  

 

Olika sökkombinationer gjordes i databaserna på grund av att utfallet av användbara 

artiklar blev olika i PubMed och Cinahl. Samma sökningar gjordes i båda databaserna 

men på grund av att PubMed är den databas som innehåller 95% av alla medicinska 

artiklar blev sökning på endast HIV för stor i den databasen. Eftersom AIDS inte är en 

egen sjukdom utan en progression av HIV-infektionen gjordes sökningarna på 

HIV/AIDS i båda databaserna. Därefter togs HIV/AIDS bort i Cinahl då det inte gav 

tillräckligt med material till resultatet.  



 

24 
 

 

Vården och HIV forskningen utvecklas kontinuerligt vilket ger personer med HIV nya 

förutsättningar att leva. För att få de mest relevanta artiklarna begränsades sökningarna 

till de 5 senaste åren, enligt Polit och Beck (2012) ökar trovärdigheten genom att ha ny 

forskning. Endast engelska artiklar användes i denna litteraturstudie då 

språkkunskaperna var begränsade, en nackdel med att begränsa till ett språk är att 

artiklar som kunde ha svarat på syftet föll bort.  

 

Resultaten i de valda artiklarna granskades enskilt och gemensamt för att se att 

författarna till den föreliggande studien hade samma uppfattning av innehållet. 

Innehållet färgkodades efter kategorier för att se samband (Polit & Beck, 2012), att det 

ständigt har pågått en dialog mellan författarna och att båda har färgkodat och granskat 

alla artiklar ses som en styrka.    

 

Kliniska implikationer för omvårdnad 

Kunskap är en nyckel för att sjukvårdspersonalen skall kunna ge personer med HIV god 

vård enligt den föreliggande studien. Med högre kunskap om HIV desto bättre 

bemötande upplever individer som är smittade att de får. Genom att få mer information 

om hur personer med HIV upplever sina liv kan sjukvårdspersonal underlätta för de 

drabbade men även på ett annat sätt kunna visa medlidande och sympati. 

Sjukvårdspersonal bör vara insatt i hur stor påverkan stigmatisering och fördomar har 

på personer med HIV. Personer med HIV finns överallt inom vården oavsett om de 

gäller somatisk eller psykisk sjukdom och behöver uppmärksammas för att vårdandet av 

smittade inte ska kännas pressat och diskriminerande. Föreliggande studie visar på att 

de sjukvårdare som har kunskap om HIV har större förståelse och kan visa sympati på 

ett sätt som de med okunskap inte kan. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Föreliggande studie visar att när kunskap om HIV saknas, ökar stigmatiseringen. 

Genom mer kunskap kan sjukvårdspersonal motverka stigmatisering inom sjukvården 

och därmed förenkla vardagen och avslöjandet för personer med HIV. Kvantitativ 

forskning behövs inom sjukvårdspersonalens reella kunskaper och attityder inom ämnet, 

inte deras egen uppfattning om det. Samt om kunskap och attityder gentemot HIV har 

ett samband och hur de påverkar varandra. Detta för att se vart bristerna inom vården 
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finns och för att kunna skapa förbättringar som ger en bättre vård och levnadsvillkor för 

personer med HIV. 

 

Slutsats 

Att leva med HIV är fysiskt och psykiskt påfrestande. Okunskap och fördomar leder till 

stigmatisering vilket ger ett ökat lidande för personer med HIV i en redan svår situation. 

Detta kan ta sig uttryck som att personer med HIV isolerar sig eller diskrimineras. Olika 

copingstrategier användes i olika skeenden efter HIV-diagnosen för att kunna hantera 

sjukdomen och slutligen acceptera och lära sig att leva med den.  
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