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Sammanfattning 

Bakgrund: Idag lever 36,9 miljoner människor av världens befolkning med Humant 

immunbristvirus (HIV). Varje år inträffar 400-500 nya fall av HIV och idag lever 

ungefär 6500 personer med sjukdomen i Sverige. Att få en kronisk sjukdom kan 

innebära en förändrad livssituation för den drabbade och samhället tenderar att 

stigmatisera personer som lever med HIV. 

Syfte: Att beskriva personers upplevelser av att leva med HIV. 

Metod: En litteraturstudie med beskrivande design baserad på 12 vetenskapliga 

kvalitativa artiklar från databasen CINAHL inkluderades till studiens innehåll.  

Resultat: Fyra huvudteman identifierades till studiens resultat: Att få diagnosen HIV, 

Relationer, Svårigheter och negativa känslor samt Förändrat perspektiv och positiva 

känslor. Flera deltagare i studien upplevde svårigheter med att leva med HIV. I 

samband med nyupptäckt HIV-diagnos kunde många känslor och reaktioner uppstå. 

Förlorat hopp, skuld och skam var vanliga upplevelser hos personer som lever med 

HIV. Rädsla existerade över hur familj, vänner och samhället skulle se på dem 

annorlunda. En del personer upplevde ett negativt bemötande från vårdpersonal 

samtidigt som en del fann vårdpersonal som ett viktigt stöd. En del personer upplevde 

till en början känslor av hopplöshet och såg på sin sjukdom som en dödsdom till att få 

ett förändrat perspektiv i och med ökad förståelse och istället se ljust på framtiden. 

Slutsats: Olika upplevelser framkom av att leva med HIV. Att få diagnosen HIV kunde 

skapa förödande känslor hos den drabbade, men genom olika sorters stöd och strategier 

kunde personer få en mer positiv syn på livet. Upplevelser av att bli bemött annorlunda 

inom vården och från sin omgivning kunde vara en stor påfrestning i det dagliga livet. I 

sjuksköterskans arbete är det därför viktigt att ge personer med HIV samt anhöriga 

adekvat information om sjukdomen samt att arbeta för personcentrerad vård. 
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Abstract 

Background: 36,9 millions of people are today living with the Human 

immunodeficiency virus (HIV). Every year 400-500 new cases of HIV occur and today 

approximately 6,500 people live with the disease in Sweden. Getting a chronic disease 

can mean a changed life situation for the affected person and the society tends to 

stigmatize people living with HIV. 

Purpose: To describe people's experiences of living with HIV. 

Method: A literature study with descriptive design was produced and 12 scientific 

qualitative articles from the database CINAHL were included in the content of the 

study. 

Findings: Four main themes were identified for the study's findings: Getting the 

diagnosis of HIV, Relationships, Difficulties and Negative Emotions, and Changed 

Perspectives and Positive Emotions. Some participants in the study experienced 

difficulties living with HIV. In connection with newly discovered HIV diagnosis, many 

feelings and reactions could arise. Lost hopes, guilt and shame were common 

experiences of people living with HIV. Fear existed over how family, friends and 

society would look at them differently. Some people experienced a negative response 

from healthcare professionals, while some found healthcare professionals as an 

important support. Some people initially felt feelings of hopelessness and looked at their 

illness as a death sentence, but over time they got a changed perspective with increased 

understanding and could instead see bright on the future.  

Conclusion: Different experiences emerged from living with HIV. Getting the 

diagnosis of HIV could create devastating feelings for the affected person, but through 

different kinds of support and strategies, people could have a more positive view of life. 

Experiences of being treated differently in health care and from their environment could 

be a great strain in their daily life. In the nurse's work it is therefore important to 

provide people with HIV as well as relatives with adequate information about the 

disease and work for person-centered care. 
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1. Introduktion 

1.1 Humant immunbristvirus (HIV)  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) är HIV en förkortning av Humant 

immunbristvirus. Idag lever 36,9 miljoner människor med HIV världen över. Detta ser 

olika fördelat ut världen över och Afrika med 25,7 miljoner människor utgör den största 

delen, följt av USA med 3,4 miljoner HIV-smittade. Globalt har 30 miljoner människor 

avlidit till följd av aids (WHO 2017). Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) inträffar 

400-500 fall av HIV varje år och år 2015 uppmättes det att ungefär 6500 personer levde 

med sjukdomen i Sverige. Av de personer med en HIV-infektion som lever i Sverige 

behandlas cirka 95% (Folkhälsomyndigheten u.å). Av de personer i världen som har en 

känd HIV-infektion står 59% på behandling (WHO 2017).  

 

I samband med att detta virus angriper kroppens immunförsvar förstörs de vita 

blodkropparna, vilket gör att immunförsvaret försvagas markant. Detta ökar risken för 

andra följdsjukdomar och med tiden finns risk för ett sjukdomstillstånd kallat Acquired 

immunodeficiency syndrome (AIDS) (Folkhälsomyndigheten 2016). HIV är ett 

retrovirus som lagras i arvsmassan. Detta medför att infektionen är kronisk och det går 

alltså inte att tillfriskna. En primärinfektion uppstår några veckor efter smittöverföring. 

En del får symtom och andra inte, exempel på symtom kan vara svullna lymfkörtlar, 

feber eller utslag. Sekundära infektioner som beror på bristande immunförsvar är vad 

som senare kan komma att utvecklas till AIDS om behandling inte sätts in. Den 

behandling som finns att få botar inte sjukdomen, den enbart bromsar dess framfart. 

Utvecklingen av läkemedel har haft en snabb framfart och behandlingsmöjligheter idag 

är betydligt enklare och ger mindre biverkningar än de gjort tidigare. En välinställd 

behandling minskar mängden HIV-virus kraftigt, vilket förhindrar sjukdomsutveckling 

och gör att smittsamheten blir mycket låg. För att diagnosen ska fastställas tas ett 

blodprov för att konstatera specifika antikroppar eller antigener för HIV 

(Folkhälsomyndigheten 2015). Faktorer som kan leda till att personer inte testar sig för 

HIV ansågs enligt Smith, Woolley, Russell, Bisshop och Furner (2018) vara okunskap 

gällande HIV-risker, motvilja till att avslöja sitt riskbeteende, att personen inte vill 

genomföra testet eller att personen inte själv upplever sig ha utsatt sig för någon risk.  

 

1.2 Smittspridning  

Smittan finns i kroppsvätskor såsom sperma, blod, slidsekret samt bröstmjölk och kan 



 

2 

 

överföras vaginalt, analt och oralt genom oskyddat samlag. Även via delning av sprutor 

eller från mor till barn i samband med förlossning, graviditet och amning 

(Folkhälsomyndigheten 2016). I en studie som utfördes i Rwanda poängterades att 250 

000 barn har erhållit smittan via födseln (Abimpaye et al. 2018). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2015) behövde människor i personens sociala omgivning såsom 

vänner eller släktingar inte vara oroliga att utsättas för risk att bli infekterade i och med 

att smittvägen sker via kontakt med slemhinnor. Ericson och Ericson (2009) belyste 

några grupper som tidigt har ansetts vara associerade med HIV, dessa var 

narkotikamissbrukare som använde sig av nålar, bisexuella- samt homosexuella män. 

Saffier, Kawa och Harling (2017) nämnde några riskgrupper i samhället gällande HIV-

smitta. Exempel på dessa är män som har sex med män, kvinnliga sexarbetare och 

personer som genomgår blodtransfusioner. Cepeda et al. (2017) undersökte kunskapen 

hos droganvändare gällande HIV samt sexuellt överförbara sjukdomar. Studien visade 

att deltagarna generellt hade låg kunskap om detta samt att 70% visade otillräcklig 

kunskap gällande just spridningen av HIV. Några exempel som togs upp där kunskapen 

brast gällande spridningen var hur det smittar, hur kondomer kan eller inte kan skydda 

samt vilka konsekvenser barn kan få som föds av en kvinna med HIV. Av dessa 

deltagare var det 48% som någon gång i sitt liv testat sig för HIV. 

Folkhälsomyndigheten (2016) redogjorde för dagens kunskapsläge som visar att 

smittrisken vid vaginala och anala samlag där kondom används är minimal om den 

HIV-positiva personen uppfyller kriterierna för en välinställd behandling. Enligt 

Sveriges riksdag (2018) går infektionen under smittskyddslagen (2004:168) vilket 

innebär att bärare av smittan har skyldighet att testa sig samt att förebygga vidare 

smittspridning och enligt Folkhälsomyndigheten (2015) är det både anonymt och 

kostnadsfritt att testa sig för HIV i Sverige. Folkhälsomyndigheten (2016) redogjorde 

också för den informationsplikt personer som lever med HIV i Sverige har. Detta 

innebär att den som är HIV-positiv alltid ska berätta om sin HIV-infektion för sin 

sexualpartner innan samlag, även om kondom används. 

 

1.3 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar  

Sjuksköterskans huvudområden i arbetet är att se till ett etiskt förhållningssätt gentemot 

patienter och att i sin yrkesroll arbeta för att förebygga sjukdom, lindra lidande, främja 

hälsa och återställa hälsa. I omvårdnadens grundläggande natur ska omvårdnad utföras 

med respekt, ge patienten rätt till liv och egna val, ge ett respektfullt bemötande oavsett 
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bakgrund, etnicitet, sexualitet eller ålder. Sjuksköterskan strävar efter jämlikhet, 

medkänsla, integritet och trovärdighet (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  

 

Arantzamendi, García-Rueda, Carvajal och Robinson (2018) tog upp hur det kan vara 

att få besked om att ha drabbats av en allvarlig kronisk sjukdom. De kom fram till att 

beskedet kan innebära känslor av oro, rädsla, ilska eller chock och att en plötslig insikt i 

att risk för död existerar. Petricek et al. (2015) beskrev att en oväntad diagnos kan 

innebära att många frågor gällande sin sjukdom och framtid uppkommer samt även 

emotionella och existentiella rädslor. Här poängteras behovet av att i sådana situationer 

få emotionellt stöd och svar på sina frågor. Wilkes, White och O´Ridorian (2000) 

beskrev vidare gällande vikten av information för de anhöriga till den svårt sjuka 

personen. Information gällande sjukdomen i fråga samt den hjälp som fanns var 

förväntad att få från framförallt läkare, men när det fanns brister i informationen 

skapades känslor av hopplöshet och frustration. I denna studie ansågs sjuksköterskor 

vara en stor tillgång till information samt att deras tillgänglighet införde en trygghet. 

Biru, Lunqvist, Molla, Jerene och Hallström (2018) har i en studie undersökt 

upplevelser hos anhöriga som har vårdnaden av ett HIV-positivt barn. Det framkom i 

denna studie att det fanns en rädsla hos de anhöriga för diskrimination från samhället 

men att stöd samt ett bra bemötande från vårdpersonal kunde vara värdefullt i och med 

att det kunde lätta de anhörigas bördor samt inge hopp om barnets framtid.  

 

1.4 Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med patienter som har HIV 

Det kan bland sjukvårdspersonal uppkomma rädslor för att själv bli smittad i brist på 

kunskap samt att sjukvårdspersonal kan påverkas av patientens lidande (Ericson & 

Ericson 2009). Sjuksköterskor i en studie utförd i Kina upplevde sig ha en allvarlig risk 

i att överföra smittan till sig själva i arbetet med HIV-positiva patienter. Det var många 

av dem som utsatts för risk då de stuckit sig på nålar samt fått på sig stänk av 

kroppsvätskor. Sjuksköterskor hade brist på kunskap och utbildning i smittsamma 

sjukdomar och mer än hälften av sjuksköterskorna upplevde oro över att bli smittade. 

Statistik visade att nyexaminerade sjuksköterskor kände större sårbarhet i att erhålla 

smitta från patienter ’med HIV-infektion än de sjuksköterskor som hade en längre 

erfarenhet (Chen & Han 2010). Vorasane et al. (2017) kom i en studie utförd i Laos 

fram till att stigmatisering av HIV-positiva personer var lägre hos de läkare och 

sjuksköterskor som hade mer kunskap gällande sjukdomen samt hade tidigare 
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erfarenhet av att ha arbetat med HIV-positiva personer. 

 

I en studie från Nederländerna upplevde sjuksköterskor svårigheter med att diskutera 

sexuellt riskbeteende hos HIV-patienter. De tyckte att ämnet kändes för intimt att prata 

om och de var rädda att ämnet skulle skapa negativa känslor hos patienter. Om patienten 

själv tog upp ämnet upplevde sjuksköterskor det lättare att prata om ämnet. De försökte 

ändå anta utmaningen att prata om sex och för att göra patienten bekväm ställa öppna 

frågor samt tänka på att patienten skulle ha en bra miljö runtomkring såsom att sitta 

bekvämt för en avslappnad konversation (De Munnik 2017). 

 

Mataboge, Beukes och Nolte (2016) uttryckte att det sällan pratas om prevention av 

HIV inom primärvården i Tswhane och samhället tenderar att stigmatisera de HIV-

positiva individerna och deras familjer. Det poängteras i studien att brist på 

sjuksköterskor samt ett ökande antal HIV-positiva som behöver vård och rådgivning 

innebär ett överväldigande arbete för sjuksköterskorna och långa väntetider för de 

vårdsökande. Det framkom att sjuksköterskorna kan tvingas jobba över samt arbeta 

vissa helger i ett försök att hinna hjälpa så många som möjligt. Det upplevdes även av 

sjuksköterskorna att tiden inte räckte till för att ge varje patient den hjälp och 

information som behövs samt att graden av personcentrerad vård blev låg.  

 

1.5 Begreppsdefinition 

Upplevelser: 

För att kunna beskriva personers erfarenhet av att leva med HIV används i föreliggande 

studie begreppet upplevelser. Ordet upplevelse definieras som att vara med om något 

eller att få kunskap genom erfarenhet (Svenska Akademiens Ordbok 2011). 

 

1.6 Aaron Antonovsky, KASAM 

Begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet är de tre teman som Aaron Antonovsky 

förespråkade inom begreppet KASAM, känsla av sammanhang (Antonovsky 2005). 

Dessa komponenter skiljer sig mellan individer i olika grad då man pratar om att ha ett 

starkt eller svagt KASAM. Ju högre grad av dessa tre komponenter desto högre grad av 

KASAM har personen. Begriplighet besvarar till vilken grad personen har förståelse 

över sin situation eller över händelser som inträffat i sin omgivning. Personen har 

exempelvis sjukdomsinsikt och har en förståelse över vad som har hänt. Meningsfullhet, 
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som anses vara den viktigaste komponenten värderar personens engagemang eller 

intresse i att utföra något. Här kan en person med hög grad av meningsfullhet engagera 

sig i en utmaning och uppleva detta som meningsfullt, medan en person med låg grad av 

meningsfullhet kan uppleva känslor av total meningslöshet. Hanterbarhet är ett begrepp 

som besvarar hur personen upplever till vilken grad hen har resurser till att hantera en 

situation. Exempel på resurser kan vara anhöriga, sjukvårdspersonal eller religion, det 

vill säga faktorer som personen kan förlita sig till. Känsla av sammanhang finns med 

redan från födseln och varar livet ut och kan förändras under livets mot- och medgångar 

(Antonovsky 2005). Antonovskys teori kan kopplas till ämnet för föreliggande studie då 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet står centralt i personers upplevelser av att 

leva med HIV. 

 

1.7 Problemformulering  

HIV är ett virus som påverkar kroppens arvsmassa på cellnivå. Denna sjukdom är 

kronisk vilket innebär att den som fått viruset inte kan tillfriskna, däremot finns det 

läkemedel som bromsar sjukdomens förlopp. Viruset sprids genom sexuell kontakt samt 

via blod. Besked om att ha fått en allvarlig kronisk sjukdom kan innebära en 

chockreaktion för personen och starka känslor kan uppstå. Forskning har visat att 

stigmatisering av HIV existerar i samhället och inom vården finns brister i bemötandet 

av dessa personer. Brist på kunskap gällande HIV existerade hos vårdpersonal och 

sjuksköterskor tenderade att känna rädslor i arbetet med HIV-positiva patienter i och 

med smittrisken. På grund av nämnda problem behövs föreliggande studie för att inom 

sjukvården få en ökad kunskap samt en djupare förståelse för hur de personer som har 

HIV själva upplever hur det är att leva med sjukdomen. Detta kan innebära en minskad 

stigmatisering i samhället och ett förbättrat bemötande inom vården och därmed ge 

större livskvalitet för personer som lever med HIV.  

 

1.8 Syfte   

Syftet är att beskriva personers upplevelser av att leva med HIV.  

 

1.9 Frågeställning 

Hur upplever personer att leva med HIV? 

 

2. Metod 
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2.1 Design 

Denna studie är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 

Databasen CINAHL användes för att söka efter vetenskapliga artiklar som var relevanta 

för studiens syfte. CINAHL valdes eftersom artiklarna där har fokus på omvårdnad. För 

att hitta artiklar om just personers upplevelser av att leva med HIV valdes sökorden 

HIV, Human Immunodeficiency Virus och Life Experiences. Författarna började 

sökningen med sökordet Human Immunodeficiency Virus som CINAHL heading vilket 

gav 1,720 träffar för att sedan göra en sökning med sökordet Life Experiences som 

CINAHL heading, vilket resulterade i 9,266 träffar. Författarna valde att använda sig av 

CINAHL headings för att få en mer specificerad sökning. De begränsningar som 

användes till dessa sökningar var linked full text, peer reviewed, endast artiklar skrivna 

på engelska och som var publicerade mellan 2009-2019. Slutligen valdes det att 

kombinera dessa sökningar med hjälp av den booleanska söktermen AND, som Polit och 

Beck (2017) menar avgränsar sökningen till artiklar som innehåller båda sökorden och 

inte bara den ena av dem. Detta gav endast 10 artiklar. För att få ett större urval 

användes istället HIV som fritext till sökningen. Detta gav då ett resultat på 44,956 

artiklar. Sedan användes sökordet Life Experiences, som CINAHL heading. Detta gav 

ett resultat av 9,266 träffar. För att hitta artiklar som var relevanta för just denna studies 

syfte så valde författarna att smalna av sökningen genom att kombinera sökorden HIV 

och Life Experiences. Denna kombination av sökord gav 225 träffar. Sökstrategier visas 

i Tabell 1.  
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Tabell 1. Sökstrategi och utfall av sökningar. 

 Databas Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar  

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Valda 

artiklar 

CINAHL 2009-2019, 

engelska, linked 

full text, peer 

reviewed 

2019-02-14 

 

 

(MH "Human 

Immunodeficiency 

Virus") 

1,720   

CINAHL 2009-2019, 

engelska, linked 

full text, peer 

reviewed 

2019-02-14 

 

 

(MH "Life 

Experiences") 
9,266   

CINAHL 2009-2019, 

engelska, linked 

full text, peer 

reviewed 

2019-02-14  

 

(MH "Human 

Immunodeficiency 

Virus") AND (MH 

"Life 

Experiences") 

10  1  1 

CINAHL 2009-2019, 

engelska, linked 

full text, peer 

reviewed 

2019-02-14 

HIV 44,956   

CINAHL 2009-2019, 

engelska, linked 

full text, peer 

reviewed 

2019-02-14 

HIV AND (MH 

"Life 

Experiences") 

225 

 

 

  

30 11 
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Totalt: 

31. 

Totalt: 

12. 

 

2.3 Urvalskriterier 

Denna litteraturstudie inkluderade endast empiriska vetenskapliga artiklar. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara relevanta för studiens syfte och vara 

uppbyggda utifrån IMRAD-modellen som enligt Polit och Beck (2017) består av 

introduktion, metod, resultat och diskussion. De artiklar som författarna valde att 

exkludera innehöll upplevelser från andra personer än de som lever med HIV, var 

litteraturstudier samt hade fokus på medicin. Litteraturstudier exkluderades för att 

endast inkludera primärkällor.  

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Två sökningar genomfördes i databasen CINAHL som tillsammans resulterade i 235 

artiklar. Den första sökningen gav tio artiklar och den andra gav 222. En artikel uteslöts 

på grund av att det var en dubblett, detta gav då 234 artiklar. Författarna bedömde först 

artiklarnas relevans genom att överskådligt läsa dess titlar för att sedan gå vidare med 

att läsa abstract. Enligt Polit och Beck (2017) kan relevansen av en artikel till viss del 

ses genom att läsa abstract och som ett andra steg i sökningen bedöms validiteten av 

artikeln för den kommande litteraturstudien. Sammanlagt 115 artiklar exkluderades 

utifrån titel, varav sex från den första sökningen och 109 från den andra. De artiklar som 

exkluderades utifrån dess titel ansågs inte vara relevant för studiens syfte. Efter detta 

lästes abstract på kvarvarande 119 artiklar, varav fyra artiklar var från den första 

sökningen och 115 från den andra. 88 artiklar exkluderades på grund av att de inte var 

tillräckligt relevanta för studiens syfte, inte gick att få i fulltext alternativt exkluderades 

på grund av författarnas urvalskriterier. Slutligen gav detta 31 möjliga artiklar för 

arbetets process.  

 

Relevansen hos dessa 31 artiklar till föreliggande studie granskades utifrån en 

granskningsmall, se Tabell 2 (Bilaga 1). Fyra artiklar gick senare inte att öppna i fulltext 

och exkluderades därför. De artiklar som föll bort utifrån denna mall ansågs vara för 

inriktad på medicin eller hade för mycket fokus på andra sjukdomar än HIV. Efter 
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denna bedömning exkluderades 15 artiklar. De resterande 12 artiklar som ansågs vara 

relevanta gick då vidare till en kvalitetsbedömning, se Tabell 3 (Bilaga 2). Utifrån 

bedömning av kvaliteten uteslöts ingen artikel, vilket resulterade i 12 artiklar som 

bearbetades i föreliggande studies resultat. Några av artiklarna hade dock en del brister i 

kvaliteten, framförallt gällande dess metod där det var otydligt eller kortfattat beskrivet. 

Artiklarna ansågs ändå ha tillräckligt god kvalitet för att inkluderas i föreliggande 

studie. Urvalsprocessen beskrivs i ett flödesschema, se Figur 1.  

 

 
 

Figur 1. Flödesschema. 
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2.5 Dataanalys  

Författarna till föreliggande studie började med att överblicka artiklarnas resultatdel för 

att välja ut passande teman för färgkodning. Teman bestämdes utifrån vad som 

upplevdes vara återkommande i artiklarna. Enligt Polit och Beck (2017) gav 

färgkodning en struktur i arbetet där nyckelord eller teman kan tas ut. Detta styrker 

Aveyard (2014) som menade att ett steg i att analysera en artikels resultat är att använda 

färgkodning. Aveyard (2014) tog upp ett exempel för detta där det först bestämdes 

teman som kopplades till specifika färger som sedan användes för att belysa olika delar 

av resultatet genom att stryka över dessa delar med färgade överstrykningspennor. De 

teman som författarna valde ut för färgkodning var upplevelser av att få diagnosen, 

stigmatisering, vården, symtom och behandling, copingstrategier, stöd och relationer. 

För varje tema valdes en specifik färg. Författarna läste sedan de vetenskapliga 

artiklarna var för sig i fulltext och färgkodade resultatet. Vid bearbetning av artiklarna 

lades fokus på metod och resultat. Kommentarer skrevs även till för att belysa delar av 

resultatet som författarna ansåg skulle kunna behöva diskuteras för att undvika 

feltolkning. För att få en korrekt översättning av texten söktes de ord som författarna till 

föreliggande studie var osäkra på upp i ett engelsk-svenskt lexikon. Innehållet 

diskuterades för att sedan sammanfatta informationen och se vad som var relevant för 

studiens resultat. Utifrån denna diskussion framkom fyra olika huvudteman som 

presenteras i resultatet.  

 

2.6 Etiska överväganden 

Under examensarbetets skrivprocess strävade författarna efter att använda ett etiskt 

förhållningssätt genom att bearbeta innehållet i artiklarna med en objektiv synvinkel 

under arbetets gång. Detta för att inte låta egna värderingar ha påverkan på studien. 

Författarna i studien strävade efter att inte plagiera, förvränga eller vinkla information i 

studiens innehåll. Polit och Beck (2017) poängterar vikten av att inte förfalska eller 

plagiera resultat vilket medför att materialet manipuleras.  

 

3. Resultat 

Resultat utifrån föreliggande studie baseras på 12 vetenskapliga kvalitativa artiklar. 

Författarna granskade dessa med fokus på studiens syfte vilket var personers 

upplevelser av att leva med HIV. Två resultattabeller sammanställdes för att ge en tydlig 

bild av artiklarna som bearbetades i resultatet, dessa benämndes Tabell 4 och Tabell 5, 
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se Bilaga 3 och 4. Fyra huvudteman sammanställdes som; Att få diagnosen HIV, 

Relationer, Svårigheter och negativa känslor samt Förändrat perspektiv och positiva 

känslor. För att få en tydligare struktur i arbetet framställdes även subteman, dessa var 

Nära relationer samt Socialt stöd och Bemötande från vårdpersonal, se Tabell 6. 

 

Tabell 6: Översikt över teman och subteman 

Huvudteman Subteman 

Att få diagnosen HIV 
 

Relationer Nära relationer 

 

Socialt stöd 

 

Bemötande från vårdpersonal 

Svårigheter och 

negativa känslor 

 

Förändrat perspektiv 

och positiva känslor 

 

 

3.1 Att få diagnosen HIV 

Ilska, depression och misstro är några av de reaktioner som initialt kan uppstå när en 

persons testresultat för HIV visas vara positivt. Vissa personer behövde upprepa testet 

ett flertal gånger för att acceptera dess resultat och den psykosociala anpassningen 

beskrevs som en svår process (Martinez, Lemos & Hosek 2012). Upplevelser av 

förödelse och hopplöshet kunde leda till beteenden såsom isolering från sin omgivning, 

depression samt självdestruktiva beteenden i samband med HIV-diagnos. Deltagarna 

upplevde ilska över nyheten om att ha fått diagnosen och ilska mot den person som givit 

dem viruset (Smith, McCarragher & Brown 2015). En annan känsla som uppstod hos 

deltagarna var chock samt tankar om att ta sitt liv. Flera kvinnor upplevde känslor av 

ovisshet och var oroliga inför framtiden. Rädsla och ångest förknippades med hur ens 

hälsa skulle utvecklas och hur barnen skulle klara sig i framtiden. Tankar om att ta sitt 

liv var vanligast vid den tid deltagarna fick sin diagnos men minskade i och med att 

deltagarna fick information och en större förståelse för sjukdomen (Kako, Wendorf, 

Stevens, Ngui & Otto-Salaj 2016).  

 

I två studier beskrevs förnekelse som en reaktion gällande diagnosen (Smith, 

McCarragher & Brown 2015; Wouters & De Wet 2016). Wouters och De Wet (2016) 
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poängterade att sjukdomen ofta kan förknippas med ett omoraliskt beteende. De beskrev 

i studien en kvinna som insjuknade i HIV som hade svårigheter med att förena sig med 

tanken av att vara HIV-positiv då hon var religiös samt själv var en av de personer som 

tidigare talat illa om personer med HIV. Det beskrevs även att en kvinna inte ville tro 

sin man då han berättade att han var smittad och förnekade för sig själv det faktum att 

hon skulle kunna vara bärare av smittan och gick därav inte och testade sig (Wouters & 

De Wet 2016).  

 

3.2 Relationer 

3.2.1 Nära relationer 

Två studier kom fram till att det oftast är kvinnorna i ett förhållande som får erhålla 

skulden för att ha blivit smittad av HIV eftersom det oftast är kvinnorna som testar sig 

först. Trots kvinnornas positiva HIV-resultat ville männen inte testa sig och skuldbelade 

kvinnan, vilket medförde att kvinnorna fick leva med sjukdomen utan mannens stöd 

(Chilembra, Wyk & Leech 2014; Gardner 2013). Skuldbeläggande kommentarer från 

andra människor gällande sjukdomen kunde resultera i att deltagarna i studien tillslut 

förlorade förmågan att stå upp för sig själva. Detta då även dem kunde beskylla sig 

själva och använda andras kommentarer mot sig, vilket i sin tur kunde leda till att 

deltagarna även tog på sig skuld för andra personers handlingar (Gardner 2013). Andra 

upplevde rädsla för att bli avvisad eller sedd annorlunda. Att familj och vänner skulle 

vända sig emot personerna var en stor faktor som fördröjde avslöjandet av sin sjukdom i 

rädsla av att förlora sina familjemedlemmar (Gilbert & Walker 2010). Wallach och 

Brotman (2013) redogör för en kvinna från Kanada som väntade i 14 år med att berätta 

om sin HIV-diagnos för sin son, med anledning av rädsla över hur han skulle komma att 

reagera. Gardner (2013) påpekade att det fanns en rädsla hos kvinnor att deras män 

skulle vilja separera sig från dem och en del hade även erfarenhet av att ha blivit utsatt 

för våld i hemmet i samband med avslöjad HIV-diagnos. Gilbert och Walker (2010) 

beskrev i sin studie en annan deltagare som inte vågade berätta för sin chef att hon blivit 

diagnostiserad med HIV då hon var rädd att förlora sitt jobb.  

 

3.2.2 Socialt stöd 

Socialt stöd var en viktig komponent i processen att bearbeta en HIV-sjukdom. De olika 

typer av stöd som framkom vara behjälpliga var spirituellt, från organisationer, från 

familj och vänner samt från andra som hade diagnosen. Stödet från andra bärare av 
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sjukdomen resulterade i minskad rädsla och de lärde sig hur de skulle hantera allt som 

vardagen innebär. Stödorganisationer gav en känsla av samhörighet hos deltagarna då 

de kunde dela med sig av erfarenheter och känna gemenskap med varandra. Dessa 

grupper gav också hopp inför framtiden samt mod till att acceptera att de fått sin 

diagnos (Kako et al. 2016). Det var vanligt att personer tog hjälp av psykiatrisk stöd. 

Detta kunde te sig i form av psykoterapeuter, en del fick stöd från självhjälpsgrupper 

samt hjälp från sjukvården (Furlotte & Schwartz 2017). 

 

3.2.3 Bemötande från vårdpersonal  

I tre studier utförda i Kanada, USA och Peru framkom det att personer upplevt att 

stigmatisering mot HIV-positiva personer existerar hos vårdpersonal (Furlotte & 

Schwartz 2017; Martinez, Lemos & Hosek 2012; Valencia-Garcia, Rao, Strick & 

Simoni 2017). Den mest förekommande och påfrestande stigmatiseringen kom från just 

vårdpersonal och att detta ansågs vara den värsta av stigmatisering eftersom 

vårdpersonal förväntas vara de som har en större förståelse. I en studie kom de fram till 

att en känsla av att vara stämplad som HIV-positiv var vanligt hos deltagarna vid 

kontakt med vården, vilket för dem gav en upplevelse av diskriminering. Det beskrevs 

även att det fanns en motvilja hos vårdpersonal till att behandla personer med HIV. En 

deltagare upplevde dåligt bemötande från vårdpersonalen i samband med ett kejsarsnitt 

då personalen inte ville lägga om såret eller hålla i hennes dotter. Hon beskrev även att 

hon både kunde se och känna vårdpersonalens dåliga humör och att de tog hand om 

henne mot deras vilja. En annan faktor som kunde ge upplevelser av diskrimination var 

när vårdpersonal bar skyddskläder i form av handskar eller skyddsmasker, vilket kunde 

ge känslor av utanförskap (Valencia-Garcia et al. 2017). En deltagare i en annan studie 

upplevde också diskriminering från vårdpersonal, men ansåg inte skyddskläder som 

något som var diskriminerade. Här beskrevs det som irrelevant så länge vårdpersonalen 

tog väl hand om patienten samt hade ett respektfullt bemötande (Furlotte & Schwartz 

2017). I en annan studie framfördes en positiv synvinkel gällande bemötandet från 

vårdpersonal. De upplevde att de fick ett bra stöd och rådgivning från läkare, 

sjuksköterskor och socialarbetare som gjorde dem engagerade i att följa sin behandling 

och gav dem hopp inför framtiden (Kako et al. 2016).  

 

3.3 Svårigheter och negativa känslor 

I samtliga studier beskrevs svårigheter med att leva med sjukdomen. Att inneha hopp 
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om att inte dö i förtid beskrevs av Chilembra, Wyk och Leech (2014) som en 

copingstrategi. Deltagarna i denna studie utförd i Malawi ansåg sig dock redan vara 

dödsdömda eftersom sjukdomen HIV inte går att bota. Känslor av hopplöshet och 

suicidala tankar kunde uppstå då hoppet om en meningsfull framtid kunde vara förstört. 

Deltagarna i studien ansåg att självmord innebar en möjlighet till att slippa lidande, 

vilket skapade en betryggande känsla (Chilembra, Wyk & Leech 2014).  

 

Det framkommer olika upplevelser av konsekvenser med behandlingen av sjukdomen. 

En av dessa är gällande följsamheten då ett regelbundet intag av tabletter för vissa kan 

ses som opraktiskt, exempelvis för personer som vill dölja sin sjukdom för 

omgivningen. En annan konsekvens är de biverkningar och de kroppsliga förändringar 

behandlingen kan medföra (Wouters & De Wet 2016). Rädslor för att berätta om sin 

HIV-diagnos för andra människor grundade sig för många, enligt Gilbert och Walker 

(2010) i stigmatisering gällande sjukdomen. Denna stigmatisering kunde leda till att 

personer valde att resa långa vägar för att få behandling på grund av rädsla för att bli 

igenkänd och därmed avslöja sin diagnos. Rädslor för hur människor i ens omgivning 

kan komma att reagera om de får reda på diagnosen kan också innebära att det kan gå en 

längre tid innan vård uppsöks. Detta medför att behandlingen av sjukdomen kan bli 

fördröjd (Gilbert & Walker 2010). 

 

3.4 Förändrat perspektiv och positiva känslor 

Det framkom att majoriteten av deltagarna ansåg att den behandling som finns innebar 

att de fick en andra chans i livet efter att ha insjuknat i HIV. Detta medförde enligt dem 

en motivation till följsamhet av behandlingen. Vidare beskrevs att en del av deltagarna i 

studien inte såg på sin sjukdom som särskilt allvarlig eftersom den inte skapade några 

fysiska begränsningar i deras vardag och de förväntade sig att leva ett långt liv trots 

sjukdomen med hjälp av den livslånga behandlingen. En av deltagarna kopplade detta 

till sin acceptans av sjukdomen och upplevde sig i princip inte vara sjuk eftersom hon 

tyckte sig må bra (Wouters & De Wet 2016).  

 

Willis et al. (2014) beskrev hur HIV-positiva personer kunde gå från att ha känslor av 

hopplöshet och suicidala tankar till att senare i livet hitta en ny vilja att leva. En av 

deltagarna i studien påpekade att det var dennes positiva inställning som gav ett hopp 

om en ljus framtid. Martinez, Lemos och Hosek (2012) kom i en studie fram till att leva 
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med HIV kan innebära stress samt upplevas som traumatiskt, men även att en del 

personer i och med detta kan uppleva en ökad visdom, tålamod samt kompetens. Det 

kunde ge en tydligare bild av vad som var viktigt i livet, samt skapa en större 

uppskattning av livet hos en del personer. Det beskrevs vidare hur de stressorer som kan 

uppstå kan hanteras, ett exempel som tas upp var att inte lägga sitt fokus på de negativa 

aspekterna med en HIV-diagnos utan att istället fokusera på att leva på bästa sätt utefter 

sina förutsättningar. En ökad spiritualitet var också något som kunde uppstå, en del 

deltagare i studien beskrev progressen av deras HIV-infektion som något som helt låg i 

Guds händer (Martinez, Lemos & Hosek 2012). 

 

I åtta studier beskrevs att det trots sjukdomen går att se ljust på framtiden (Psaros et al. 

2015; Smith, McCarragher & Brown 2015; Willis et al. 2014; Wouters & De Wet 2016; 

Furlotte & Schwartz 2017; Gardner 2013; Martinez, Lemos & Hosek 2012); Kako et al. 

2016). Psaros et al. (2015) redogjorde för upplevelser av att leva med HIV hos äldre 

kvinnor och kom fram till att det med tiden går att ändra sin uppfattning av att leva med 

HIV till en mer positiv synvinkel genom att acceptera sin sjukdom och göra det bästa av 

situationen. En deltagare beskrev att hon fortfarande önskade att det inte var hon som 

blivit drabbad men att hon måste gå vidare med livet samt ansåg att det fanns värre 

sjukdomar som hon kunde ha drabbats av. En annan deltagare poängterade vikten av ett 

positivt synsätt. Att lägga fokus på positiva saker i livet skapar positiva tankar. Detta 

tankesätt gav denna deltagare styrkan att sluta använda droger då hon fann en vilja till 

att leva livet fullt ut. Vidare beskrevs det att en del kvinnor i denna studie såg en 

möjlighet till att bidra till en positiv förändring genom att finnas till hjälp för nästa 

generation. En deltagare beskrev att föreläsa i skolor om sjukdomen var något som gav 

styrka i och med känslan av att någon lyssnar samt möjligheten till att påverka någons 

liv. Det kunde leda till upplevelser av att ha en viktig roll samt känna att de kunde nå ut 

till människor genom att visa att det går att leva med sjukdomen. Att få sjukdomen HIV 

innebär inte att livet är över (Psaros et al. 2015).  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Studiens syfte var att beskriva personers upplevelser av att leva med HIV. I samband 

med att personer fick sin HIV-diagnos kunde många känslor och reaktioner uppstå. Till 

en början hade personer svårt att acceptera det faktum att de blivit smittade och rädslan 
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för hur människor skulle se på dem annorlunda kunde ge känslor av förödelse. Att 

avslöja sin HIV-diagnos kunde skapa oro över att bli lämnad av sin partner eller att 

relationer på något vis skulle komma att påverkas negativt. Känslor av skuld och skam 

var vanligt förekommande och det kunde leda till förnekelse av sjukdomen eller känna 

behov av att lägga skuld på någon annan än sig själv. I bemötandet med personal inom 

vården fanns både negativa upplevelser i form av stigmatisering, men även positiva 

upplevelser där vården var ett viktigt stöd. Personer upplevde stöd från olika håll, vilka 

var från vårdpersonal, familj, spiritualitet samt hos andra personer som befann sig i 

liknande situationer. En del personer gick från att till en början känna känslor av 

hopplöshet och att livet var över till att få ett förändrat perspektiv i och med ökad 

förståelse och istället se ljust på framtiden.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Att få diagnosen HIV kunde skapa negativa känslor och reaktioner (Smith, 

McCarragher & Brown 2015; Wouters & De Wet 2016; Martinez, Lemos & Hosek 

2012; Kako et al. 2016). När en person drabbats av en allvarlig kronisk sjukdom kunde 

beskedet resultera i känslor som oro, rädsla, ilska och chock samt tankar om risk för en 

tidigare död (Arantzamendi et al. 2018). En del personer hade svårt att förlita sig på 

testresultatet och behövde upprepa testet ett flertal gånger för att acceptera det 

(Martinez, Lemos & Hosek 2012). Förnekelse var en reaktion som kunde uppstå i 

samband med att personer fick reda på sin HIV-diagnos (Smith, McCarragher & Brown 

2015; Wouters & De Wet 2016). Wouters och De Wet (2016) beskrev att sjukdomen 

för en del människor kopplades till ett omoralisk beteende. Dessa upplevelser kan 

kopplas till alla de tre komponenterna i Aaron Antonovskys begrepp KASAM; 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet (Antonovsky 2005). Känslan av 

förnekelse och misstro kan kopplas till att personerna kände av en låg grad av 

begriplighet för situationen. Kako et al. (2016) beskrev i en studie att tankar om att ta 

sitt eget liv kunde uppstå i samband med att få diagnosen. Detta kan kopplas till att 

KASAM:s komponent meningsfullhet försvagats. Smith, McCarragher och Brown 

(2015) menade att följder som depression och isolering kunde uppstå, vilket kan 

kopplas till komponenten hanterbarhet.  

 

Två studier visade att det framförallt är kvinnorna i ett förhållande som väljer att testa 

sig för HIV och att männen i förhållandet kan visa en motvilja till att själv testa sig 
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(Chilembra, Wyk & Leech 2014; Gardner 2013). Tidigare forskning beskrev olika 

anledningar till att personer valt att inte testa sig. Några av dessa var okunskap gällande 

risker av sjukdomen samt att personer inte ansåg sig vara i riskzonen för att erhålla 

sjukdomen (Smith et al. 2018). Tidigare forskning visade att personer kan leva med 

sjukdomen en tid utan att veta om att de blivit smittade. Wilton et al. (2018) kom i en 

studie gjord mellan år 1999 och 2013 i Ontario, USA fram till att 53% av deltagarna i 

studien fick sin HIV-diagnos efter att ha levt med sjukdomen en tid, samt 32,5% fick 

diagnosen mycket sent i sitt sjukdomsförlopp. Folkhälsomyndigheten (u.å) har i 

Sverige sett en minskning av HIV-spridning och poängterade vikten av att folk testar 

sig som en av de avgörande preventiva lösningarna för spridning av sjukdomen. Även 

fördröjt avslöjande för omgivningen av en persons HIV-diagnos kunde ses, Gilbert och 

Walker (2010) beskrev att det kunde existera en rädsla hos en del personer för att 

förlora familjemedlemmar till följd av avslöjandet. Författarna till föreliggandestudie 

anser att motviljan till att testa sig, att leva i förnekelse samt rädslan för att berätta för 

sin omgivning kan kopplas till den stigmatisering som finns kring sjukdomen HIV.  

 

I ett flertal studier benämns stigmatisering från vårdpersonal gentemot patienter som 

har HIV (Furlotte & Schwartz 2017; Martinez, Lemos & Hosek 2012; Valencia-Garcia 

et al. 2017). Tidigare forskning visade att det fanns en oro över HIV-stigmatisering 

samt att det grundade sig i rädsla för skvaller och utanförskap. I studien beskrevs även 

av vårdpersonal att de själva märkt av stigma gentemot sjukdomen inom vården (Busza 

et al. 2018). En studie visade att en HIV-positiv kvinna upplevde motvilja från 

vårdpersonal vid omläggning av såret efter ett kejsarsnitt, vilket gav kvinnan en känsla 

av diskriminering. En annan upplevelse hos en deltagare kring att personal bar 

skyddskläder ingav en känsla av utanförskap hos en av deltagarna (Valencia-Garcia et 

al. 2017). Enligt tidigare forskning kunde det uppkomma rädslor av att bli smittad hos 

vårdpersonal i arbetet med HIV-positiva patienter (Ericson och Ericson 2009). Chen 

och Han (2010) beskrev liknande rädslor från sjuksköterskor som saknade utbildning 

gällande HIV. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska rollen som sjuksköterska 

förmedla ett etiskt förhållningssätt, jämlikhet och respekt gentemot patienter (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). Att inte lägga personliga värderingar i arbetet som 

sjuksköterska kan vara en utmaning men detta är något man bör sträva efter. Ökad 

global utbildning av hur HIV smittar är av vikt för ett bättre bemötande mellan personal 

och patient. 
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Stöd och information från olika sorters vårdprofessioner samt från stödorganisationer 

kunde upplevas ge en positiv påverkan av synen på framtiden. Suicidala tankar kunde 

uppstå i samband med att personer fick reda på sin HIV-diagnos men kunde minska i 

och med en större förståelse efter att ha fått information gällande sjukdomen (Kako et 

al. 2016). Tidigare forskning visade att bemötandet och den information som gavs från 

vårdpersonal kunde ha en betydande påverkan även för de anhöriga (Biru et al. 2018; 

Wilkes, White & O´Ridorian 2000). Annan forskning visade att vårdpersonal själva 

kunde uppleva sig otillräckliga i arbetet med HIV-positiva personer i och med ett ökat 

antal vårdsökande och brist på personal (Mataboge, Beukes & Nolte 2016). Författarna 

till föreliggande studie menar att det kan anses vara av vikt att arbeta för att inkludera 

anhöriga på bästa sätt i vården i och med den rädsla för diskriminering som kan finnas 

hos personer som drabbats av HIV, både från anhöriga och samhället.  

 

Att ha sjukdomen HIV kunde av vissa personer tolkas som en dödsdom och hoppet om 

framtiden kunde vara förstört (Chilembra, Wyk & Leech 2014). Andra personer 

menade att den hjälp som fanns att få gav dem en till chans i livet och upplevde sig inte 

ha en svår sjukdom (Wouters & De Wet 2016). Tre studier poängterade att det i början 

av sjukdomsförloppet kunde uppstå negativa tankar men att dessa med tiden kunde 

komma att förändras till att bli mer positiva och att detta hade att göra med en positiv 

inställning samt att göra det bästa av situationen (Psaros et al. 2015; Willis et al. 2014; 

Martinez, Lemos & Hosek 2012). Ett exempel som togs upp var gällande äldre HIV-

positiva kvinnor som såg en möjlighet med sin sjukdom till att bidra till en positiv 

förändring i samhället genom att föreläsa om HIV samt göra en positiv påverkan på 

individer genom att visa att det faktiskt går att leva med sjukdomen (Psaros et al. 2015). 

Detta kan kopplas till det Antonovsky (2005) tog upp gällande KASAM. Mer specifikt 

kan detta kopplas till komponenten meningsfullhet. Personerna i studien hittade ett sätt 

att göra sin situation till något som de själva upplevde vars meningsfullt; att hjälpa 

andra. Personers känsla av sammanhang kan komma att påverkas i samband med livets 

med- och motgångar och kan ökas genom förståelse, kunskap och acceptans. Det kan 

även kopplas till det ny forskning visade då 40% av deltagarna i en studie utförd i 

Sverige ansåg att deras HIV-diagnos inte haft någon påverkan på hur meningsfullt de 

upplever sina liv vara. Det togs även upp att 29% ansåg att diagnosen haft en negativ 

påverkan på detta men att 31% ansåg att känslan av att livet är meningsfullt har 
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förstärkts (Folkhälsomyndigheten 2016). En HIV-diagnos kan alltså upplevas olika av 

olika personer och behöver inte alltid innebära en försämring av livet och dess 

meningsfullhet. Det kan tänkas att en frisk person ofta kan ta livet för givet men att i 

samband med en kronisk sjukdom inse hur skört livet är och få en större uppskattning 

av livet.  

4.3 Metoddiskussion 

En deskriptiv design har använts till föreliggande studie, detta för att studien syftar till 

att beskriva upplevelser, Polit och Beck (2017)  menar att denna design är lämplig i och 

med att beskriva olika fenomen. Samtliga artiklar till denna studie är hämtade från 

databasen CINAHL. Polit och Beck (2017) benämner CINAHL som central inom 

omvårdnadsforskning. Databasen Medline via Pubmed hade kunnat användas i 

sökningen, vilket kunde ha genererat fler användbara artiklar. Risk finns att författarna 

gick miste om relevanta artiklar i och med att Medline via PubMed inte användes, men 

författarna valde att endast göra en sökning i CINAHL då det upplevdes att Medline via 

Pubmed hade stort fokus på medicinsk vetenskap. Fler sökningar kunde även ha utförts 

i CINAHL, vilket kunde ha genererat fler artiklar för studiens resultat.  

Polit och Beck (2017) beskriver ett sätt att begränsa antal artiklar via att först söka på 

ett ord som fokuserar på huvudämnet, för att sedan gå vidare med att kombinera andra 

sökord för en mer specifik sökning. Författarna i föreliggande studie har använt 

kombinerade sökord med hjälp av den booleanska termen AND för att få färre antal 

träffar som har fokus på studiens syfte. För att smalna av sökningen och hitta relevanta 

artiklar för föreliggande studie valdes det att tillämpa ett antal begränsningar i 

sökningen. Peer reviewed valdes för att öka trovärdighetsaspekten. Polit och Beck 

(2017) menade att detta innebär att två eller fler forskare kritiserar studien och ger 

rekommendationer innan publikation. Författarna anser att det är en styrka att använda 

sig av CINAHL Headings eftersom det ger en specificerad sökning. Dock användes 

även fritext i sökningen vilket kan ses som en svaghet, men detta gjordes eftersom en 

sökning med enbart CINAHL Headings resulterade i ett för lågt antal artiklar. Valet av 

sökordet Life experiences kunde anses vara en styrka då det inte specificerade sig på en 

viss sorts upplevelse och gav därför inte ett riktat resultat. I föreliggande studie 

användes endast kvalitativa artiklar, dock hade inte författarna kvantitativa artiklar som 
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exklusionskriterie i sökningen eftersom det ansågs vara en styrka att inkludera båda 

ansatserna för att ge en variation. Detta styrktes av Polit och Beck (2017) som menade 

att det kunde ge en bredare inblick i den vetenskapliga forskningen.  

Det valdes att inte begränsa sökningen geografiskt eftersom förekomsten av HIV kan se 

olika ut i olika länder och författarna ansåg att en sådan begränsning hade kunnat 

innebära att gå miste om många upplevelser. Merparten av studierna som inkluderades 

utfördes i Afrika. Det kan anses vara en svaghet då bland annat smittspridning samt 

bemötande från vårdpersonal kan se olika ut i olika länder och att inkludera studier 

främst från Afrika kan ge en svag bild av hur det ser ut globalt. Det kan samtidigt anses 

vara en styrka då Afrika utgör den största delen av förekomsten av HIV.  

 

För att analysera materialet på ett strukturerat sätt användes färgkodning och författarna 

valde att göra detta enskilt för att sedan diskutera det tillsammans för att inga 

feltolkningar eller missförstånd skulle uppstå. Relevans- och kvalitetsbedömning 

utfördes via mallar på samtliga artiklar. Det kunde ses som en styrka att använda dessa 

mallar för att på ett strukturerat sätt bedöma artiklarna. Utifrån relevansbedömning 

exkluderades 15 artiklar, men kvalitetsgranskningen exkluderade inte någon. Dock 

fanns det vissa brister i kvaliteten i en del av artiklarna. Överlag fanns brister gällande 

artiklarnas metoddel som exempelvis att syftet eller design inte var tydligt beskrivet 

utan till viss del fick tolkas av författarna till föreliggande studie. Trots detta valdes de 

att inkluderas i föreliggande studie vilket kan ses som en svaghet. För en ökad 

trovärdighet för föreliggande studie kunde artiklar med högre kvalitet gällande dess 

metoddel ha inkluderats. Det ansågs trots en del otydligheter att artiklarna hade 

tillräckligt god kvalitet för att inkluderas i föreliggande studie. Författarna till 

föreliggande studie anser att de brister som fanns i artiklarnas metoddel inte skulle ha 

någon påverkan på föreliggande studies resultat. Det kan ses som en styrka att det 

strävades efter objektivitet i bearbetningen av artiklarna för att inte manipulera dem till 

att bättre passa in i föreliggande studie.  

 

4.4 Kliniska implikationer och förslag på framtida forskning 

Att ta del av information om personers upplevelser av att leva med HIV kan medföra att 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal kan få en djupare förståelse och ge en större 

insikt i hur dessa människor bör bemötas ur ett omvårdnadsperspektiv. För personer 
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som har HIV kan en sammanställning av hur andra personer upplever att leva med 

sjukdomen medföra en känsla av samhörighet samt en känsla av sammanhang. Med 

dagens effektiva behandling kan personer som lever med HIV erhålla en lång livslängd 

trots sjukdomen. Eftersom känslor av skam och diskriminering av sjukdomen var 

vanligt förekommande är det viktigt att kunskap sprids till allmänheten för att ge en 

ökad förståelse samt minska rädsla för smitta. Svårigheter med att berätta om 

sjukdomen för sina anhöriga existerade och sjuksköterskan bör därför också arbeta för 

att inkludera de anhöriga genom att exempelvis ge information gällande smittväg, 

behandling och prognos för att inte lägga hela ansvaret på personen som drabbats av 

HIV. Författarna anser att vidare forskning bör bedrivas inom upplevelser hos HIV-

positiva personer för att sjuksköterskan ska kunna ge dessa människor hjälp med att 

hitta strategier till att hantera en vardag med sjukdomen och därmed sträva efter att 

skapa en förbättrad livssituation för dessa personer. Eftersom alla människor är olika 

och därmed kan uppleva HIV-sjukdomen på olika sätt är det viktigt att sjuksköterskan 

inte har förutfattade meningar om hur sjukdomen kan komma att upplevas av en person, 

utan vikt bör läggas på att arbeta för personcentrerad vård. Författarna anser även att det 

saknas forskning av svenska personers upplevelser av att leva med HIV-infektion. 

Vidare behövs fler studier för att förbättra bemötandet inom svensk samt global 

sjukvård. 

 

4.5 Slutsats  

Att leva med HIV kunde innebära känslor av förlorat hopp, rädsla och skam. 

Upplevelser av ett negativt bemötande inom vården och en rädsla att bli sedd 

annorlunda från sin omgivning var upplevda känslor hos personer som lever med HIV. 

Trots detta upplevde flera personer att med behandling samt olika sorters stöd att det 

gick att hitta strategier som kunde ge en ljus framtid. Denna studie påvisar vikten av 

stöd både från vård och omgivning. Mer kunskap gällande sjukdomen behöver läras ut 

och den stigmatisering som finns bör strävas efter att arbetas bort. För att detta ska vara 

möjligt krävs mer utbildad personal som finns tillgängliga för de personer som lever 

med HIV samt även för de anhöriga. Det kan upplevas en stark oro inför att berätta för 

sina anhöriga om sin sjukdom och personer med HIV skulle kunna ha nytta av att få 

stöd i samband med detta från vården. I sjuksköterskans arbete är det viktigt att ge 

adekvat information både till patient och anhöriga om sjukdomen för att ge en ökad 

kunskap samt att arbeta för en mer personcentrerad vård. Mer forskning krävs för att ta 
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reda på hur personer som lever med HIV kan få bästa möjliga stöd för att hantera sin 

sjukdom och livssituation. Detta för att i framtiden förbättra omvårdnaden och 

livskvaliteten för människor som lever med HIV.  
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6. Bilagor 
 

Bilaga 1 

Tabell 2. Relevansbedömning.  

Artikelförfattare och publiceringsår:  

 
  

  

Ja Delvis Nej 

1. Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som studeras i granskad studie relevant i förhållande till det aktuella syftet?   

  

  

  

 
  

2 Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i förhållande till det aktuella syftet?   

  

  

  

  

  

3. Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad studie relevant i förhållande till det aktuella syftet?   
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4. Är granskad studies ansats och design studie relevant i förhållande till det aktuella syftet?    

  

    

5. Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas för kvalitetsgranskning i den aktuella studien?    

  

  

    

 

 

Bilaga 2 

Tabell 3. Kvalitetsgranskning. 

    Ja, med 

motiveringen att… 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen att… 

Går ej att bedöma, med 

motiveringen att… 

Syfte 

1. Är den granskade studiens syfte tydligt formulerat?  

  

  

  

  

 
    

Metod 
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2. Är designen lämplig utifrån studiens syfte?  

  

  

  

  

      

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet?  

  

      

4. Är deltagarna relevanta i förhållande till studiens syfte?  

  

  

      

5. Är inklusionskriterier och eventuella exklusionskriterier 

beskrivna? 

  

  

  

      

6. Är det sammanhang (kontext) i vilket forskningen 

genomförs beskrivet? 
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7. Är metoden för datainsamling relevant? 
 

      

8. Är analysmetoden redovisad och tydligt beskriven? 
 

      

9. Görs relevanta etiska reflektioner?  

  

      

Resultat 

10. Är det resultat som redovisas tydligt och relevant i 

förhållande till studiens syfte? 

 
      

Diskussion 
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11. Diskuteras den kliniska betydelse som studiens resultat 

kan ha? 

        

12. Finns en kritisk diskussion om den använda metoden 

och genomförandet av studien? 

  
    

13. Är trovärdighetsaspekter för studien diskuterade?   

  

  

  

  

  

  
  

 

Bilaga 3 

Tabell 4. Valda artiklar.  

 

Författare 

studieland + 

publikationsår 

Titel Design och 

eventuellt ansats 

Undersökningsgrupp Studiens data- 

insamlingsmetod 

Studiens data- 

analysmetod 
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Chilembra, Wyk 

& Leech (2014) 

Malawi 

 Experiences of Emotional 

Abuse Among Women Living 

With HIV and AIDS in 

Malawi 

Kvalitativ ansats 

Beskrivande 

fenomenologisk 

design 

N = 12 

Endast kvinnor 

 

Från två “public health care 

clinics under the Lilongwe 

District Health Office” 

Djupgående, ostrukturerade, 

individuella intervjuer. 

Transkriberades. 

45 min. 

Reflekterande 

livsvärldsperspektiv 

baserad på 

fenomenologisk filosofi 

  

Furlotte & 

Schwartz (2017) 

Canada 

Mental Health Experiences of 

Older Adults Living with HIV: 

Uncertainty, Stigma, and 

Approaches to Resilience 

Kvalitativ ansats 

Explorativ design 

N =11 

Två kvinnor, nio män.  

Medianålder =60 år, 

inklusionskriterie att deltagarna 

ska vara äldre än 50 år samt ha 

HIV. 

Inspelade intervjuer, 

transkriberades  

Tematisk analys 
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Gardner (2013) 

Kenya  

  

The Experiences of HIV-

Positive Women Living in an 

African Village: Perceptions of 

Voluntary Counseling and 

Testing Programs 

Kvalitativ ansats 

Fenomenologisk 

design  

N = 29. 

Kvinnor, hiv-positiva, 22-63år 

Semistrukturerade 

djupgående intervjuer, 

transkriberades 

Tematisk analys  

Gilbert & Walker 

(2010) 

Sydafrika 

‘My biggest fear was that 

people would reject me once 

they knew my status…’: 

stigma as experienced by 

patients in an HIV⁄AIDS clinic 

in Johannesburg, South Africa 

Kvalitativ ansats,  

Anges ej men 

tolkas som 

explorativ.  

N = 44  

patienter från en HIV⁄AIDS 

klinik. 

Ålder mellan 16-29 år.  

32 kvinnor och 12 män.  

Semistrukturerade 

djupgående intervjuer som 

pågick i ca en timme. 

Transkriberades. 

Anges ej, men tolkas som 

en tematisk analys. 
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Kako, Wendorf, 

Stevens, Ngui, & 

Otto-Salaj (2016) 

Kenya  

Contending with Psychological 

Distress in Contexts with 

Limited Mental Health 

Resources: HIV Positive 

Kenyan Women's Experiences 

Kvalitativ ansats 

Deskriptiv design 

N = 54 

Medianålder = 37 år. 

Endast kvinnor över 18 år, HIV-

positiv, kan tala engelska, 

Kikamba eller Swahili och har 

lämnat skriftligt informerat 

samtycke. 

Semistrukturerade 

djupgående intervjuer. 

Transkriberades.  

45-90 min. 

Intervjuer följdes upp två 

gånger, efter en  månad samt 

6 månader efter den första 

intervjun. 

Tematisk analys 

Martinez, Lemos 

& Hosek (2012) 

USA 

Stressors and Sources of 

Support: The Perceptions and 

Experiences of Newly 

Diagnosed Latino Youth 

Living with HIV 

Kvalitativ ansats 

Deskriptiv design 

N = 14 

Ungdomar och unga vuxna som 

varit medvetna om sin HIV-

diagnos i 12-24 månader.  

Sex kvinnor och åtta män.  

Medelålder 21,5 år.  

Inspelade intervjuer antingen 

enskilt eller i grupp 

(fokusgrupp).  

Transkriberades. 

Dessa skedde på antingen 

engelska eller spanska.  

Semistrukturerade/ följde en 

“fokusgruppsguide”.  

Fenomenologisk analys 
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Psaros, Barinas, 

Robbins, Bedoya, 

Park & Safren 

(2015) 

USA 

Reflections on living with HIV 

over time: exploring the 

perspective of HIV-infected 

women over 50 

Kvalitativ ansats 

Tolkas som 

explorativ 

N = 19 

Kvinnor.  

50 eller äldre. Engelsktalande. 

Medianålder 57 år.  

 Inspelade intervjuer som tog 

1-1,5 timmar. 

Transkriberades. 

Semistrukturerad intervju-

guide användes. Öppna 

frågor.  

Anges ej men tolkas som 

tematisk analys 

Smith, 

McCarragher & 

Brown (2015) 

USA  

Struggles and resilience of 

African American women 

living with HIV or AIDS: A 

qualitative study 

Kvalitativ ansats 

Beskrivande och 

explorativ design 

N = 10 

Afrikanska kvinnor som levt 

längre än 10 år med HIV. 

41-57 år 

Medianålder: 48.2 år. 

Inspelade intervjuer. 

Transkriberades.  

Kan tolkas som en 

tematisk analys  
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Valencia-Garcia, 

Rao, Strick & 

Simoni (2017) 

Peru 

Women’s experiences with 

HIV-related stigma from health 

care providers in Lima, Peru: 

“I would rather die than go 

back for care” 

Kvalitativ ansats 

Anges ej men 

tolkas som 

explorativ. 

  

N = 14. HIV-positiva kvinnor. 18 

år eller äldre. Ej medvetet 

gravida. 

 

Valdes ut specifikt utifrån en 

kvantitativ studie  

(N = 150) för att ha en god 

variation på deltagare. 

Inspelade, semi-

strukturerade intervjuer som 

tog 30-120 minuter.  

Semistrukturerad, “open 

ended guide” användes.   

Tematisk analys 

Wallach & 

Brotman 

(2013) 

Canada 

Ageing with HIV/AIDS: a 

scoping study among people 

aged 50 and over living in 

Quebec  

Kvalitativ ansats 

Fenomenologisk 

design 

N = 9 

Ålder 50 - 68 år.  

5 män, 4 kvinnor.  

Halvstrukturerade intervjuer, 

2 timmar. Transkriberades. 

Kan tolkas som tematisk 

analys 
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Willis, Frewin, 

Miller, Dziwa, 

Mavhu, & Cowan 

(2014) 

Zimbabwe 

“My story”—HIV positive 

adolescents tell their story 

through film. 

Kvalitativ ansats 

Explorativ design  

N = 12 

Ungdomar med HIV som deltar i 

Africaid stödgrupp. 

18-22 år. 

Inspelade filmer från 

“storytelling workshops” 

under 10 dagar.  

Inspelningarna 

transkriberades. 

Kan tolkas som tematisk 

analys 

Wouters & De 

Wet (2016) 

Sydafrika 

  

Women's experience of HIV as 

a chronic illness in South 

Africa: hard‐earned lives, 

biographical disruption and 

moral career  

Kvalitativ ansats 

 

Kan tolkas som 

explorativ design 

Longitudinell 

N = 12 

Kvinnor, 25-58 år, sydafrikanska. 

Alla får behandling mot HIV och 

har fått det i ett antal år. 

 

Valdes ut utifrån en annan studie.  

Djupgående intervjuer över 

tid som tog runt två timmar 

per person. Löst 

strukturerade intervjuer. 

Bekvämlighetsurval. 

 

  

En kombination av 

hermeneutisk och 

grounded theory samt 

narrativ analys 

 

Bilaga 4 

Tabell 5. Valda artiklars innehåll.   

 

Författare Syfte Resultat 
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Chilembra, Wyk & 

Leech (2014) 

Syftet är att beskriva emotionell misshandel hos 

kvinnor med HIV/AIDS i Malawi. 

Artikeln handlar om känslor av skam och skuld i samband med HIV, att bli övergiven 

av exempelvis familj och känslor av hopplöshet.  

  

Furlotte & Schwartz 

(2017) 

Att beskriva den psykiska hälsan hos äldre personer 

med HIV. 

Handlar om äldre personer som lever med HIV och om deras osäkerhet, om 

stigmatisering samt om hur de gör för att hantera sjukdomen för att leva ett så bra liv 

som möjligt.  

Gardner (2013) Att undersöka HIV-positiva kvinnors upplevelser av 

frivilliga rådgivnings- och testprogram.  

Denna artikel kom fram till olika teman: leva i rädsla, besluta sig för att testa sig, hur 

man kan komma att acceptera sin situation, att förändra sitt beteende, planer inför 

framtiden och att motivera andra människor till att testa sig. 

  

Gilbert & Walker 

(2010)  

Syftet med studien är att utforska hur patienter som 

genomgått antiretroviral behandling upplever 

stigmatisering och hur det har förändrat synen och 

förståelsen för sjukdomen. 

   

Resultatet visade rädsla för stigmatisering spelar en stor roll för patienters erfarenheter 

gällande allt från att testa sig för sjukdomen och få diagnosen HIV till att starta 

behandlingen och följa den. Det påverkar också relationen till familj samt dess sexliv.   

Kako, Wendorf, 

Stevens, Ngui, & Otto-

Salaj (2016) 

Att beskriva Kenyanska kvinnors psykosociala 

upplevelser av att leva med HIV och hur de hanterar 

psykisk ohälsa. 

  

Deltagarna i studien beskriver upplevelser av stark psykisk påverkan relaterat till deras 

HIV-diagnos. Faktorer till psykisk påverkan definieras som: fysisk och emotionell 

chock, oro och hopplöshet samt suicidalitet.  

Martinez, Lemos & 

Hosek (2012) 

Syftet med studien är att beskriva erfarenheten av 

latinska ungdomar med HIV-infektion i USA, med 

fokus på hur dessa ungdomar klarar av stressfaktorer till 

följd av HIV.  

Huvudteman av de stressorer som framkom bland ungdomarna var: Känslor i samband 

med att få diagnosen, att berätta för familj och vänner, stigmatisering i samband med 

att ha fått en HIV-diagnos, bekymmer om de fysiska förändringarna i samband med 

HIV och antiretrovirala läkemedel, att ta 

antiretrovirala läkemedel samt biverkningar, störning av deras framtida livsmål samt 

oro kring reproduktiv hälsa. Dessutom diskuterades faktorer för stöd och hantering 

som hjälpte dem igenom dessa faktorer.  

Psaros, Barinas, 

Robbins, Bedoya, Park, 

& Safren (2015) 

Att beskriva upplevelser av amerikanska kvinnor över 

50 år som lever med hiv för att bättre förstå hur de 

klarar av sin sjukdom över tid och under åldrandet.  

Resultat visade att deltagarna tycktes vara väl anpassade till sin HIV-diagnos och 

beskrev en progression mot acceptans och överlevnad. De identifierade strategier för 

att "leva bra" i samband med HIV. För vissa fanns en del hälsorelaterad osäkerhet om 

framtiden. 
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Smith, McCarragher & 

Brown (2015) 

Att beskriva afroamerikanska kvinnors erfarenheter om 

deras hivinfektion och utforska vad som ledde till att de 

i slutändan accepterat sin diagnos.  

Handlar om olika känslor som kan upplevas när diagnosen sätts (exempelvis chock, 

ilska, depression eller förnekelse), om olika utmaningar som kan uppstå i och med 

sjukdomen, olika källor till stöd och copingstrategier.  
  

Valencia-Garcia, Rao, 

Strick & Simoni (2017) 

Att beskriva kvinnors upplevelser av stigmatisering i 

vården. 

Stigma från vårdgivare (sjuksköterskor samt läkare) hade en långsiktig, negativ 

inverkan på kvinnornas vilja att söka vård. 

Wallach & Brotman 

(2013) 

Syftet är att beskriva hur HIV i kombination med 

åldrandet påverkar identiteten och livserfarenheter hos 

HIV-positiva personer över 50 år.  

Handlar om hur det är att åldras med HIV. Artikeln belyser fysiska utmaningar och 

utmaningar gällande relationer, arbete och ekonomi. Samt även stigma gällande både 

åldrandet och HIV.  

  

Willis, Frewin, Miller, 

Dziwa, Mavhu, & 

Cowan (2014) 

Att ta reda på livserfarenheter hos ungdomar som lever 

med HIV.  

- Filminspelning 

  

Deltagarna beskriver i sina inspelningar hur de upplevde första tiden då de fick 

diagnosen, svårigheter att leva med sjukdomen, stigmatisering och diskriminering, 

stöd och oro inför framtiden. De upplevde filminspelning terapeutiskt. 

  

Wouters & De Wet 

(2016) 

  

Att undersöka inverkan av HIV samt ART (behandling) 

på HIV-positiva kvinnors liv.   

Handlar om hur det är att få diagnosen, om symtom, behandling, stigmatisering och 

om hur olika personer valt att hantera sjukdomen. 
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