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Sammanfattning    

HIV är en av de största epidemierna i världen och i Sverige lever ca 5300 personer med 

HIV idag.  HIV är en långvarig sjukdom där behandlingen består av bromsmediciner.  

Över hela världen är HIV förknippat med fördomar.  Att drabbas av HIV innebär stora 

påfrestningar och omvälvningar i livet. Många upplever en känsla av skam, stigma och 

diskriminering vilket kan leda till ett lidande. Vårdpersonal behöver kunskap om HIV-

sjukdomen och hur den upplevs av personer.  Det kan hjälpa vårdpersonalen i vården av 

och i mötet med HIV-smittade personer. Syftet är att beskriva personers upplevelser av 

att få diagnosen HIV och hur det är att leva med sjukdomen. Uppsatsen är en 

litteraturstudie baserat på vårdvetenskapliga artiklar med kvalitativ inriktning. En 

litteratursökning i vårdvetenskapliga databaser gjordes vilket resulterade i tio artiklar 

som kvalitetsgranskades och analyserades. Likheter och skillnader i studiernas resultat 

identifierades och utmynnade i två huvudteman och åtta subteman.  Upplevelser i 

samband med diagnos beskriver olika reaktioner i samband med att personerna får sin 

diagnos och känslan av att vara annorlunda. Att leva sitt liv med HIV beskriver hur 

personerna lever vidare, betydelsen av omgivningens stöd och upplevelser av möten i 

vården. Det mest framträdande i resultatet är livsförändring, stigmatisering, andlighet 

och upplevelser av möten i vården, vilka tas upp i diskussionen.  Där betonas också 

vikten av att vårdpersonalen individanpassar vården, utgår ifrån ett livsvärldsperspektiv 

och att han/hon bemöter individen med respekt och värdighet.  

 

 

 

 

Nyckelord: HIV, vårdvetenskap, patientens upplevelser, leva med sin sjukdom och 

stigmatisering. 
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INLEDNING 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har författarna upplevt att patienter som 

bär på en smittsam sjukdom som exempelvis HIV eller Hepatit C behandlas annorlunda 

än andra patienter. Vi tror att det finns fördomar och en rädsla för att bli smittad hos 

vårdpersonalen. Vår upplevelse är att vårdpersonalen saknar kunskap och förståelse för 

patientens utsatta situation och upplevelse av sjukdomen.  

 

I takt med en större invandring och ett ökat resande tror vi att svensk hälso- och 

sjukvård kommer stöta på HIV-smittade personer i större omfattning. Det blir av stor 

vikt att vara öppen i mötet med nya kulturer och ett annat sjukdomspanorama. Personer 

med HIV kommer alltid att vara i kontakt med sjukvården på något vis. Därför är det 

betydelsefullt för vårdpersonal att ha kunskap om HIV-sjukdomen och upplevelserna av 

denna. Uppsatsen kommer att handla om upplevelsen av att få diagnosen HIV och hur 

det är att leva med sjukdomen.  

 

 

BAKGRUND 

 

Epidemiologi 

I Sverige lever idag ungefär 5300 personer med känd HIV-smitta. De senaste tio åren 

har antalet upptäckta fall ökat långsamt, precis som i andra västeuropeiska länder där 

sjukdomen inte har så stor utbredning. Från HIV-epidemins start i början av 1980-talet 

har omkring 9400 fall anmälts i Sverige. Av de som diagnostiserats i Sverige sedan 

1990-talet utgör immigranter, vilka blev smittade innan de kommit till Sverige, en stor 

del. De kommer främst från länder i södra Afrika och sydöstra Asien. Av de fallen som 

anmäldes var ungefär 70 % smittade utanför Sverige. Av dessa är ungefär 15 % 

personer som är födda i Sverige och har smittats utomlands under exempelvis en 

semesterresa. HIV ökar i världen och med en ökad globalisering sprids den bland 

länderna (Smittskyddsinstitutet, 2010a). Störst utbredning har sjukdomen i södra Afrika 

och i syd- och sydöstra Asien. År 2009 fanns det omkring 33,3 miljoner personer i 

världen som bar på HIV-smitta (WHO, 2009). 

 

 

HIV 

HIV (humant immunbristvirus) tillhör gruppen retrovirus som karakteriseras av lång 

latenstid vilket innebär att det tar lång tid innan personen utvecklar sjukdomen. Det 

finns två typer av HIV-virus, typ 1 och typ 2, där typ 1 är den mest virulenta. Typ 2 ger 

en lindrigare form av sjukdomen. Smittsamheten är låg, men när personen blivit 

infekterad blir han/hon livslång bärare av viruset. HIV smittar via sexuell kontakt som 

vaginala eller anala samlag och oralsex. Det smittar också via blod såsom vid 

blodtransfusion eller när personer delar sprutor vid droginjicering samt mellan mor och 

barn i samband med graviditet och förlossning. Inom vården kan smitta överföras via 

stick- och skärskador. HIV smittar inte via social kontakt, via hudkontakt eller via 
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luften. Diagnos sätts med hjälp av ett blodprov där HIV-antikroppar påvisas (Ericson & 

Ericson, 2009; Smittskyddsinstitutet, 2010b). 

 

När en person blivit infekterad med HIV-virus utvecklas en primärinfektion efter 

omkring två veckor. Symtomen kan vara feber, halsont, svullna lymfkörtlar och utslag 

på kroppen. Efter det kan det ta upp till tio år innan personen märker av sin sjukdom 

igen.  HIV-viruset påverkar immunförsvaret genom att angripa de 

antikroppsproducerande cellerna. När immunförsvaret är tillräckligt skadat orkar inte 

kroppen stå emot infektioner och personen har utvecklat AIDS (aquired immune 

deficiency syndrome). AIDS karakteriseras av olika luftvägsinfektioner, 

svampinfektioner och olika former av tumörutveckling som uppträder när 

immunförsvaret är nedbrutet (Ericson & Ericson, 2009; Smittskyddsinstitutet, 2010b). 

 

Enligt Smittskyddsinstitutet (2010b) är HIV en långvarig sjukdom och det finns ingen 

botande behandling eller vaccin. För att bromsa utvecklingen av sjukdomen krävs 

behandling i form av antivirala bromsmediciner. Resultatet av läkemedelsbehandlingen 

bidrar till förlängd överlevnad. Läkemedlen ger dock många biverkningar. Vidare 

skriver Smittskyddsinstitutet (2010b) att HIV är en allmänfarlig sjukdom som måste 

anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till smittskyddsinstitutet (SMI). 

Sjukdomen står under Smittskyddslagen (2004) vilket innebär att det är den enskildes 

skyldighet att förhindra att sjukdomen sprids vidare till andra. Personen är också skyldig 

att lämna information om smittan till andra människor i situationer där risk för smitta 

föreligger. Sjukdomen är smittspårningsskyldig och den smittade måste följa de regler 

som behandlande läkare meddelar. 

 

Att drabbas av långvarig sjukdom 

 

Jahren Kristoffersen (2005) skriver att drabbas av en långvarig sjukdom påverkar för 

många människor hela livet och bidrar till en förändring av livsstilen. För att klara av 

förändringen och skapa sig ett sätt att leva vidare behöver personen kunskap om 

sjukdomen och dess behandling. I samband med sjukdom upplever personen olika 

former av stress vilket leder till olika stressreaktioner som visar sig som både psykiska 

och fysiska reaktioner. De fysiska reaktionerna visar sig ofta i form av ett ökat 

energibehov och en ökad nedbrytning av kroppens vävnader. Det kan bidra till att 

personen får sämre aptit, går ner i vikt, upplever ökad trötthet och minskad ork. 

Lazarus och Folkman (1984) skriver att psykologisk stress är individuell och 

kännetecknas av att personen försöker bemästra sin situation. En situation kan upplevas 

positiv och neutral eller belastande. En positiv och neutral inställning genererar ingen 

psykologisk stress medans den belastande kan bidra till känslor av hot, förlust och 

utmaning. Personen försöker sedan gå vidare i livet genom att identifiera och välja olika 

copingstrategier. Lazarus och Folkman (1984) skriver vidare att coping innebär att 

personen använder sig av olika handlingar och strategier för att bemästra sin situation. 

Copingstrategierna kan delas in i problemorienterade eller emotionellt orienterade. Den 

problemorienterade syftar till att personen försöker lösa sitt problem och hantera sin 

situation. Det kan innebära att personen söker information om sjukomen, försöker 

förändra sin livssituation eller att känslomässigt bearbeta sin situation. De emotionella 

strategierna innebär att personen försöker förändra upplevelsen av sin situation istället 
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för att börja bearbeta och förändra den. Personen kan förneka och undvika sin situation, 

börja tröstäta, röka eller arbeta hårt, använda humor och skoja om sin situation eller 

använda sig av droger och läkemedel för att minska upplevelsen av stress. Emotionella 

strategier kan därför ses som något negativt och uppfattas som ett försök att fly ifrån sin 

situation. Vårdaren kan genom sin kunskap upptäcka och hjälpa personen med de 

känslor och tankar som han/hon upplever. Det kan resultera i att personen använder sig 

av sunda copingstrategier för att bemästra sin situation.  

 

 

 

Att leva med HIV  

Enligt Smittskyddsinstitutet (2010b) är HIV en långvarig sjukdom och personen bär på 

den resten av sitt liv. Tørseth Andreassen, Hægeland och Wilhelmsen (2002) skriver att 

för varje individ som drabbas av sjukdomen HIV följer stora påfrestningar och 

omvälvningar i livet. Sjukdomen HIV förknippas med känslor av stigmatisering, 

fördomar och skam. Wiklund (2003) skriver att skam är en erfarenhet som omfattar hela 

människan. Känslan av skam är en konsekvens av att människans värdighet är kränkt. 

Känslan av skam kan upplevas när vi riskerar att förlora kontakten med människor som 

står oss nära. Det bidrar till att vi inte känner oss bekräftade och kan leda till att vi 

känner oss oälskade och otillräckliga. Vi blir till som personer genom mötet med andra 

människor. Genom mötet får vi bekräftelse. När människan ställs inför situationer som 

framkallar skuld väcks ett lidande. I en metasyntes-studie (Barroso & Powell-Cope, 

2000) beskriver personer med HIV att sjukvårdspersonalen ser dem som en sjukdom 

istället för en egen individ. Enligt Wiklund (2003) innebär vårdlidande att patienten 

upplever ett lidande till följd av vård och behandling eller avsaknad av sådan. Vårdaren 

måste se till att eliminera vårdlidande för att förhindra att patienten upplever sig kränkt. 

 

Lidande kan upplevas till följd av sjukdom och ohälsa. Lidande kan också uppstå till 

följd av vård och behandling eller brist på sådan. Ett sjukdomslidande eller vårdlidande 

kan utökas till ett livslidande vilket omfattar hela livet. Lidandet beskrivs som en känsla 

av att mista kontrollen och är kopplat till skuldkänslor (Wiklund, 2003). I Barroso och 

Powell-Copes (2000) studie framkommer att personer som får diagnosen HIV 

förknippar sjukdomen med stor förlust och överväldigande rädsla. Förlust handlar om 

rädslan att förlora arbete, karriär, självständighet, sexualitet och andras kärlek. Rädsla 

handlar också om döden då HIV-sjukdomen ses som en dödsdom. Wiklund (2003) 

menar att uppleva sig begränsad och att ha symtom och problem till följd av sjukdom 

kallas för ett sjukdomslidande. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg 

(2003) menar att sjukdomslidandet kan innebära en känsla av ensamhet och att vara 

sårbar. Till följd av sjukdom väcks känslor av hopplöshet, skuld, skam, saknad och 

osäkerhet, känslor som personen ofta får bära på ensam. Wiklund (2003) skriver att när 

människan blir sjuk kan ett livslidande väckas. Livslidandet påverkar hela livet och vår 

inställning till oss själva och verkligheten. Att vara i ett lidande är en kamp mellan skam 

och värdighet, och varje människa hanterar lidandet på olika sätt för att hitta ett sätt att 

lindra lidandet. Det kan vara att undvika att konfronteras med lidandet eller att våga 

närma sig det. 
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Dahlberg et al. (2003) skriver att det är möjligt att vara i ett lidande på grund av 

sjukdom och samtidigt uppleva välbefinnande. Wiklund (2003) menar att hälsa är något 

som upplevs olika av varje enskild människa. En människa kan uppleva hälsa trots att 

hon har en sjukdom. Målet med vården är att patienten ska uppleva hälsa genom ett 

lindrat lidande och genom att få den hjälp och stöd som han/hon behöver. 

Välbefinnande är något personligt och unikt och utgår från patientens livsvärld. 

Dahlberg et al. (2003) beskriver att livsvärlden är världen så som den upplevs av 

människan. Att ha livsvärldsperspektivet i fokus innebär att patientens upplevelser och 

levda verklighet uppmärksammas. Genom att lyssna på patientens berättelse kan 

sjuksköterskan skapa sig en uppfattning om dennes livsvärld. 

 

Att ha ett stigma innebär att en person har en egenskap som ses som icke-önskvärd och 

avvikande i ett samhälle. En person som har den här egenskapen kallas för 

stigmatiserad. Ett stigma kan vara synligt eller osynligt för andra. Personen kan välja att 

berätta för andra om sitt stigma eller skyla det för omgivningen (Goffman, 1972). En 

person som bär på HIV-virus kan vara symtomfri i flera år efter att ha smittats med 

viruset. Det går inte att se att individen är sjuk. Ingen annan vet om att personen har 

sjukdomen om personen inte berättar det innan han/hon får symtom (Ericson & Ericson, 

2009). Vid flera andra sjukdomstillstånd upplever personer känslor av stigma. Conrad, 

Garrett, Cooksley, Dunne och Macdonald (2006) beskriver i sin studie av personer med 

Hepatit C att de upplever sig stigmatiserade. Det beror på att samhället ser dem som 

mycket smittsamma och bärande på en livshotande infektion. Något som skapade oro 

hos personer med Hepatit C var att avslöja sin diagnos för andra. Liknande resultat 

framkommer i Green, Hayes, Dickinson, Whittaker och Gilheanys (2003) intervjustudie 

av personer med psykisk ohälsa. De upplever diskriminering och stigmatisering från 

familj, vänner och andra människor som de möter. Upplevelsen innebar att de sågs som 

udda och märkta av en sjukdom. Personer införlivade stigmat vilket bidrog till att de 

kände sig onormala. Detta i sin tur påverkade den egna identiteten negativt. Personerna 

valde att inte berätta om sin sjukdom för att undvika känslan av stigma. 

 

Att leva med HIV innebär livslång kontakt med sjukvården. Personerna kommer i 

kontakt med många olika yrkeskategorier och däribland sjuksköterskor. En viktig del av 

vårdandet är mötet mellan patienten och vårdaren. I denna relation har patienten 

möjlighet att uttrycka behov, problem och begär. Vårdrelationen kännetecknas av ett 

professionellt engagemang där vårdaren har ansvaret för att mötet med patienten blir 

positivt. Det finns flera hinder för att skapa en god relation såsom tidsbrist, osäkerhet 

och rädslor. Vårdrelationen strävar hela tiden efter att värna om patientens värdighet 

(Wiklund, 2003; Dahlberg et al. 2003). Lidandet handlar om en inre process, där 

människan ofta sluter sig och håller lidandet för sig själv. En av vårdarens uppgifter är 

att uppmärksamma patientens lidande och vid behov hjälpa patienten att börja bearbeta 

sitt lidande genom att prata om det (Wiklund, 2003). 

 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007)  ligger det i vårdens natur att alla 

människor ska behandlas med respekt och värdighet oavsett ålder, hudfärg, kön, sexuell 

läggning, nationalitet, etnisk tillhörighet, social status, funktionsnedsättning eller 

sjukdom. De grundläggande områden som sjuksköterskan ansvarar för är att förebygga 

sjukdom, att främja hälsa, att återställa hälsa och att lindra lidande. Sjuksköterskan ska 

också verka för att skydda individen när vården hotas av vårdpersonalens handlande. 
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En studie (Gaudine, Gien, Thuan & Dung, 2010) som är gjord i Vietnam visar att 

sjukvårdspersonal är rädda för att bli smittade när de vårdar patienter som är HIV-

positiva. Vidare beskrivs i samma studie att personalen skämdes för sitt arbete. En 

annan studie med 35 sjuksköterskor i Sydafrika (Smit, 2005) visar att sjuksköterskor 

upplever negativa aspekter i vården av HIV-smittade patienter som hjälplöshet, mental 

trötthet och stress samt en rädsla för att bli smittade. Vidare framkom positiva aspekter i 

vården som empati, medkänsla och självuppfyllelse. Att erhålla adekvat utbildning i 

sjukdomen minskade rädslan för att vårda denna patientgrupp. Det var betydelsefullt för 

sjuksköterskorna att kunna erbjuda en vård fri från fördomar och diskriminering. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

HIV är en av de största epidemierna i världen. I Sverige förekommer sjukdomen men 

den är inte lika utbredd som i andra delar av världen. I takt med en ökad invandring i 

Sverige och ett ökat resande i världen kommer den svenska hälso- och sjukvården möta 

fler personer med HIV-smitta i framtiden. HIV-sjukdomen ger olika symtom och 

begränsningar vilka genererar ett sjukdomslidande. En obotlig sjukdom tenderar att ge 

ett livslångt lidande och påverkar personens livsvärld eftersom den alltid finns kvar i 

kroppen och kan göra sig påmind i olika situationer. Det finns fördomar som är 

förknippade med att vara HIV-smittad vilket kan leda till känslor av skam och stigma. 

Vårdpersonal och däribland sjuksköterskor behöver kunskap om hur HIV och dess 

konsekvenser upplevs av personen för att förhindra att vårdlidande uppstår. Kunskapen 

kan ge vårdpersonal en ökad förståelse i mötet med personen. I en god vårdrelation, som 

bygger på respekt och värdighet, har vårdaren möjlighet att inge hopp till personen. 

Uppsatsen kommer att handla om upplevelsen av att få diagnosen HIV och hur det är att 

leva med HIV. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva personers upplevelser av att få diagnosen HIV och hur det är att 

leva med sjukdomen. 

 

METOD 

Motivet till att göra en litteraturstudie med kvalitativ ansats var att skapa förståelse för 

personers upplevelser och erfarenheter av att leva med HIV. Att sammanställa litteratur 

med kvalitativ ansats är ett bra sätt att fånga den individuella upplevelsen av ett 

fenomen, enligt Friberg (2006a).  

 

Datainsamlig 

I början av arbetet gjordes en ostrukturerad sökning för att få en övergripande blick över 

forskningsfältet och finna passande sökord att använda. Därefter gjordes den 

strukturerade sökningen där inklusionskriterier var att deltagarna i studien skulle vara 

över 18 år, att deltagarna skulle vara HIV- positiva men inte ha utvecklat AIDS, att 

artiklarna skulle ha ett globalt perspektiv samt vara granskade (peer-reviewed). 

Exklusionskriterier var artiklar där deltagarna var barn och artiklar publicerade innan år 
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2000. De slutgiltiga sökorden blev: ”Hiv-infections”, ”experience”, ”qualitative 

studies”,” qualitative research”, ”social stigma”, ”stigma”, ”coping”, ”adaptation” och 

”psychosocial factors”. Sökorden fick anpassas och byta form efter vilken databas som 

användes då de olika databaserna har olika vedertagna ämnesord. Sökningarna gjordes i 

databaserna Cinahl, Pubmed och Scopus eftersom de innehåller mycket 

vårdvetenskapligt material samt att författarna är vana vid att söka i de här databaserna.  

Sökfunktionerna linked fulltext och abstract available användes i de databaser där det 

var möjligt för att begränsa sökträffarna. Sökorden kombinerades på olika sätt i de olika 

databaserna och gav ett antal träffar varav intressanta abstrakt lästes. Av dessa valdes 30 

artiklar för vidare granskning. Av de granskade artiklarna valdes tjugo bort eftersom de 

inte motsvarade syftet. De återstående tio artiklarna kvalitétsgranskades enligt Fribergs 

modell (2006b). Fem av artiklarna kommer från databasen Cinahl, tre artiklar kommer 

från databasen Pubmed och två artiklar kommer från databasen Scopus, se figur 1. 

 

Figur 1. Sökhistorik. 

 

Databas 

 

Sökord Träffar Valda 

Pubmed ”Hiv infections” 

AND ”qualitative 

research” 

97 2  

 

Scopus “Hiv infections” 

AND “qualitative 

research” AND 

coping 

44 1 

 

Pubmed “Hiv infections” 

AND “qualitative 

research” AND 

coping 

12 1 

 

Cinahl “Hiv infections” 

AND “qualitative 

studies” AND 

coping 

25 1 

 

Cinahl “Hiv infections” 

AND “qualitative 

studies” AND 

“social stigma” 

2 1 

 

Cinahl “Hiv infections” 

AND “qualitative 

studies” AND 

“psychosocial 

factors” AND 

adaptation 

39 2 

 

Cinahl “Hiv infections” 

AND “qualitative 

studies” AND 

experience 

40 1 

 

Scopus “Hiv infections” 89 1 
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AND “qualitative 

studies” AND 

stigma 

 

 

Datamaterialet består av tio vetenskapliga artiklar. De kommer från världsdelarna 

Afrika, Amerika, Asien och Europa. I fem av artiklarna består deltagarna av både 

kvinnor och män, i fyra artiklar deltog endast kvinnor och i en artikel deltog endast 

män. Sammanlagt ingår fler kvinnor än män i våra artiklar. 

Dataanalys 

 

De valda artiklarna analyserades utifrån Evans modell (2003) som används när man gör 

en kvalitativ litteraturstudie. Denna modell valdes eftersom författarna är bekanta med 

modellen sedan tidigare. Analysen görs i fyra steg. Det första steget är att söka fram 

relevanta artiklar med hjälp av inklusionskriterier. I nästa steg läses studierna igenom 

upprepade gånger för att förstå helheten och därefter hitta huvudfynden. I det tredje 

steget identifieras likheter och skillnader mellan studierna och nya teman och subteman 

skapas. I sista steget förtydligas innebörden av temana och subtemana. Brödtexten stöds 

med hjälp av referenser från de utvalda artiklarna. 

 

Alla artiklar lästes igenom en första gång av författarna var och en för sig, för att få en 

överblick om syfte, metod och resultat.  Resten av analysarbetet gjordes av båda 

författarna tillsammans. Resultatet lästes sedan igenom igen och anteckningar gjordes 

för att få en överblick om de olika resultaten. En tabell över de valda artiklarna gjordes 

för att göra resultaten överskådliga, se bilaga 1. Resultaten lästes sedan om igen och 

analyserades. Stycken med liknande innehåll färgmarkerades för att få struktur i texten. 

Stycken med samma färgkod i de olika artiklarna skrevs om och lades under olika 

teman i ett dokument.  Likheter och skillnader i studiernas resultatdel identifierades, 

vilket resulterade i två huvudteman och åtta subteman som presenteras i figur 2. I 

resultatet används begreppet ”person” och inte ”patient” då upplevelsen av HIV inte 

enbart berör vården utan personens hela liv. Termen ”vårdpersonal” används som 

begrepp då personer med HIV möter olika yrkeskategorier i sin kontakt med 

sjukvården. I begreppet vårdpersonal ingår sjuksköterskan, vilken ofta har en stor roll i 

vården av personer med HIV. 

 

 

 

RESULTAT 

Ur analysen av valda artiklar identifierades likheter och skillnader som resulterade i två 

huvudteman och åtta subteman, se figur 2. 

 

Figur 2. Personers upplevelser av att leva med HIV. 

 

Tema Subtema 

 

Upplevelser i samband med diagnos 

 

Att få ett besked som förändrar livet 

Att känna sig stigmatiserad 
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Att leva sitt liv med HIV 

 

Att finna sätt att leva vidare 

Att leva vidare med fokus på hälsa 

Att finna stöd i sin andliga sida 

Att känna samhörighet 

Betydelsen av nära relationer 

Upplevelser av möten i vården 

 

 

 

 

 

Upplevelser i samband med diagnos 

I resultatet beskrivs upplevelsen av HIV med ett tidsperspektiv från beskedet om 

diagnosen och vägen fram till att personerna hittar ett sätt att fortsätta sitt liv med 

sjukdomen. Det första temat handlar om att ta emot ett besked som påverkar hela livet. 

Diagnosen framkallar olika reaktioner vilka hanteras på olika sätt. Upplevelsen innebär 

att hela livet förändras och skapar en känsla av att inte vara som alla andra. 

Att få ett besked som förändrar livet  

Att få beskedet om diagnosen HIV leder till framförallt en chockupplevelse, men också 

till andra känslor som rädsla och sorg. De personer som reagerade med chock trodde 

aldrig att de skulle drabbas av HIV, det fanns inte i deras tankar, visar resultaten i 

Baumgartner och David (2009) och Stevens och Hildebrandts (2006) studier. Kvinnor i 

studierna kände ilska över att ha blivit smittade och några kände även ilska mot den 

person som givit dem smittan (Goggin et al. 2001; Stevens & Hildebrandt, 2006; Moser, 

Sowell & Phillips, 2001). Att förneka sin sjukdom var ett annat sätt att reagera 

(Baumgartner & David, 2009; Anderson et al. 2009). I två studier av Stevens och 

Hildebrandt (2006) och Anderson et al. (2009) framkommer att diagnosbeskedet bidrog 

till att personer upplever en förlust av framtiden. Det kunde innebära att livet sågs som 

förstört och saknade mening. Ett flertal studier (Baumgartner & David, 2009; Goggin et 

al. 2001) visar att det fanns en rädsla för att dö hos individer som diagnostiserats med 

HIV och att sjukdomen förknippades med tankar på en smärtsam eller omedelbar död. 

 

Det framkom i olika studier (Baumgartner & David, 2009; Goggin et al. 2001; Stevens 

& Hildebrandt, 2006; Moser et al. 2001) att intervjupersoner utvecklade depression 

sekundärt till sjukdomen. Två studier med kvinnliga deltagare visar att depressionen 

begränsade dem från att fungera i det vardagliga livet. Depressionen kunde ta 

överhanden i livet (Stevens & Hildebrandt, 2006; Moser et al. 2001). En del av 

deltagarna i studierna utvecklade självmordstankar och några av dem försökte begå 

självmord (Stevens & Hildebrandt, 2006; Moser et al. 2001; Anderson et al. 2009). Att 

få en HIV-diagnos förknippades också med känslor av skuld och skam på olika sätt, 

berättade kvinnorna i studier av Goggin et al. (2001), Stevens och Hildebrandt (2006) 

och Moser et al. (2001). För några individer med missbruksproblematik, såsom droger 

och alkohol, kunde diagnosen bidra till att missbruket eskalerade. Detta var ett sätt att 

slippa tänka på sjukdomen (Stevens & Hildebrandt, 2006). Makoae et al. (2008) och 
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Moser et al. (2001) skriver däremot i sina studier att för de personer som hade alkohol- 

och drogproblem kunde diagnosen innebära att de tog tag i sitt beroende och sökte 

hjälp. 

 

Att få diagnosen HIV innebar att livet förändrades på olika sätt. För deltagare i 

studierna (Baumgartner & David, 2009; Makoae et al. 2008; Moser et al. 2001; Zhou, 

2010) blev diagnosen en positiv vändpunkt eftersom de lärde sig att uppskatta livet mer. 

De upptäckte vad som gjorde dem glada och vad som var viktigt och meningsfullt i 

livet. Relationerna till andra människor såsom vänner och familj blev bättre. Personerna 

upplevde ett ökat stöd från andra och mer sammanhang i tillvaron. Studier (Makoae et 

al. 2008; Anderson et al. 2009) visar också att diagnosen påverkar livet negativt. Detta 

blev tydligt då intervjupersoner upplevde att diagnosen kan innebära en förlust av 

framtiden och förlust av tid med sina familjer. Det fanns en oro bland personerna över 

hur framtiden skulle se ut och deras hopp inför framtiden var begränsat. I studier av 

Baumgartner och David (2009), Makoae et al. (2008) och Anderson et al. (2009) 

framkommer att personer med HIV ansåg att det blev mindre viktigt att arbeta sedan de 

diagnostiserats med sjukdomen. I två studier framkom att personer inte kunde eller 

orkade arbeta till följd av sjukdomen. Av andra sågs det som meningslöst att söka arbete 

eller planera för framtiden. Med tiden upplevdes en förändring av kroppen som visade 

sig i form av trötthet, hudproblem, minnesbesvär, viktnedgång och smärta vilket 

genererade ett lidande (Goggin et al. 2001; Zhou 2010). Att besöka läkaren och äta 

mediciner sågs som besvärligt och begränsande i det vardagliga livet (Goggin et al. 

2001). 

 

Att känna sig stigmatiserad 

Känslan av att vara stigmatiserad skilde sig inte mycket åt i de olika studierna oavsett 

var i världen de gjorts. HIV-diagnosen bidrog till att individer kände sig stigmatiserade 

på olika sätt. Rädslan för stigmatisering och diskriminering gjorde att individer valde att 

inte berätta om sin sjukdom för andra. En del valde att berätta för sina närmaste 

anhöriga och andra behöll informationen för sig själv (Goggin et al. 2001; Thi et al. 

2008; Moser et al. 2001). I Blake, Jones Taylor, Reid och Kosowskis (2008) studie av 

kvinnor upplevde deltagarna att de blev bemötta annorlunda på ett negativt sätt efter att 

de avslöjat sin sjukdom för andra. Chenard (2007) skriver vidare i sin studie av män att 

de upplevde att de sågs som farliga, smutsiga, förgiftade och oansvariga och kände sig 

dömda. Thi et al. (2008) och Blake et al. (2008) beskriver att rädslan för stigmatisering 

och diskriminering gjorde att personer undvek sociala kontakter, stannade hemma och 

valde att inte delta i samhällslivet. Konsekvensen blev en känsla av ensamhet och att 

några förlorade sina vänner. 

 

Att leva sitt liv med HIV 

I resultatets andra tema beskrivs hur livet med HIV kan te sig. Det handlar om olika 

strategier för att orka leva vidare. Existentiella frågor blir framträdande liksom vikten av 

att känna samhörighet. I livet med HIV framkommer också betydelsen av nära 

relationer samt upplevelsen av mötet med vården. 
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Att finna sätt att leva vidare  

Personer som får HIV väljer att hantera sin sjukdom på olika sätt. Den vanligaste 

strategin för att hantera sin sjukdom var att begränsa antalet personer som fick veta om 

diagnosen. De personer som valde att berätta om diagnosen gjorde det i första hand för 

vänner och familj (Chenard, 2007; Baumgartner & David, 2009; Anderson et al. 2009). 

En del personer valde att inte berätta för någon om diagnosen för att undvika känslan av 

stigmatisering (Anderson et al. 2009). I studier av Chenard (2007) och Makoae et al. 

(2008) framkom att personer med HIV bestämde sig för att vara öppna och ärliga om 

sin diagnos för att neutralisera stigmat, slippa bära det inom sig och för att få stöd av 

anhöriga och från samhället. Chenard (2007) och Baumgartner och David (2009) skriver 

att genom att vara aktiv och arbeta inom olika sammanhang i samhället såsom 

HIV/AIDS- program och stödgrupper var det lättare att avslöja och berätta om sin 

sjukdom.  

 

I flera studier (Makoae et al. 2008; Anderson et al. 2009; Blake et al. 2008) visade det 

sig att personer med HIV kunde förneka sin sjukdom genom att inte bry sig om den, att 

inte tänka på den eller låtsas om att den inte existerade. Förnekelse var ett sätt att fly 

från sjukdomen och från verkligheten (Moser et al. 2001). Det visade sig i en studie om 

kvinnor av Blake et al. (2008) att ett sätt att hantera sjukdomen var att lägga skulden på 

andra. Det kunde till exempel vara samhället som de upplevde brustit i sin information 

om exempelvis smittvägar, eller på en partner som smittat dem. 

 

Att skaffa sig kunskap om sin sjukdom genom läkare och vårdpersonal samt att söka 

information på egen hand gav personerna en ökad förståelse om HIV-sjukdomen 

(Baumgartner & David, 2009; Makoae et al. 2008). Att möta andra personer med HIV-

smitta var ytterligare ett sätt att handskas med och lära sig mer om sjukdomen. Personer 

upplevde att de mådde bra och kände sig hjälpta av att gå på stödsamtal och rådgivning 

(Makoae et al. 2008).  

 

 

Att leva vidare med fokus på hälsa 

Två studier (Makoae et al. 2008; Anderson et al. 2009) visar att positivt tänkande var ett 

sätt att hantera sjukdomen. Genom att ändra sin livsstil och sitt beteende till mer positivt 

kunde fokus dras från sjukdomen. Det kunde innebära att personerna höll sig 

sysselsatta, levde som vanligt och inte begränsade sig själva. Makoae et al. (2008) och 

Zhou (2010) skriver att personer med HIV ansåg att humor och förmågan att ibland 

kunna skoja om sjukdomen kunde minska rädslan och allvaret i situationen. Att känna 

hopp var av stor betydelse för att kunna hantera sjukdomen.  

 

Att ta hand om sig själv genom att behålla sin psykiska och fysiska hälsa var av stor vikt 

för personer med HIV. Den fysiska hälsan förbättrades genom att de åt bättre, och var 

mer rädda om sin kropp. Den psykiska hälsan kunde förbättras genom att ta emot råd 

från andra och att söka sig till sociala sammanhang där de blev bekräftade. Att ha en 

god hälsa innebar för personer att kunna leva ett så normalt liv som möjligt för att på så 

sätt minska känslan av stigmatisering (Chenard, 2007; Goggin et al. 2001; Anderson et 

al. 2009).  Att hälsan kunde påverkas negativt av biverkningar till följd av 
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läkemedelsbehandling och bidra till minskad ork, framkom i en studie av Blake et al. 

(2008).  

 

För att fortsätta med sitt dagliga liv var det för personerna betydelsefullt att deras 

anhöriga behandlade dem som vanligt och på så vis minskade känslan av stigmatisering. 

Att se en livsduglig framtid hjälpte dem också att gå vidare med sina liv. Det kunde till 

exempel innebära att mer tid ägnades åt familjen och barnen (Anderson et al. 2009). 

Baumgartner och David (2009) och Blake et al. (2008) skriver att till följd av 

sjukdomen och behandlingen uttryckte personer att arbetsförmågan påverkades negativt. 

Det skapade en oro för ekonomi, att mista sitt arbete och förmågan att försörja sig i 

framtiden. 

 

Att finna stöd i sin andliga sida 

I tre studier framkommer det tydligt att individer som fick diagnosen HIV upplevde en 

förändring i sin andlighet i form av att den blev mer framträdande i deras liv. De kände 

sig närmre Gud eller upplevde mer spiritualitet (Baumgartner & David, 2009; Goggin et 

al. 2001; Moser et al. 2001). 

 

I två studier av kvinnor med HIV visade det sig att en tro på Gud var en hjälp att 

handskas med sin sjukdom och att orka leva vidare.  Kvinnorna utforskade sin andlighet 

genom att be och vara med i religiösa grupper och aktiviteter. Andlighet gav dem en 

inre styrka och hjälpte dem att klara av kriser. Tron på Gud gav dem hopp (Goggin et al. 

2001; Moser et al. 2001). Två studier (Anderson et al. 2009; Blake et al. 2008) visar att 

personer upplevde att Gud hade en plan för dem i och med diagnosen och att det fanns 

en högre mening med att just de hade fått sjukdomen. Stevens och Hildebrandts (2006) 

studie av kvinnor visar däremot att för personer som hade en Gudstro innebar diagnosen 

att de ifrågasatte tron på Gud. Tron byttes istället ut mot hopplöshet.  

 

Att känna samhörighet 

Att vara med i en stödgrupp eller i liknande sammanhang bidrog till en känsla av 

samhörighet och minskade känslan av stigmatisering för intervjupersonerna i studierna. 

Stödgruppen var en plats där de kände sig säkra, upplevde stöd, byggde nya relationer 

och skapade en känsla av att vara normal och mindre isolerad skriver Chenard (2007), 

Baumgartner och David (2009), Goggin et al. (2001) och Makoae et al. (2008). Genom 

att delta i en stödgrupp upplevde personer att de fick känslomässigt stöd och de kunde 

bearbeta sina känslor. Några av deltagarna i studierna arbetade inom organisationer med 

att utbilda andra människor om HIV-sjukdomen, vilket upplevdes som tillfredsställande 

och stödjande (Baumgartner & David, 2009; Goggin et al. 2001). Studier (Baumgartner 

& David, 2009; Moser et al. 2001) visar också att upplevelsen av att vara med i en 

stödgrupp inte var positiv för alla. En del personer hade svårt att närvara på grund av 

praktiska skäl och andra undvek att gå med eftersom de inte ville berätta om sin HIV-

sjukdom. 

 

Betydelsen av nära relationer 

Deltagarna i studierna kände stort stöd från familj och vänner och upplevde att de 

kommit närmre sin familj och spenderade mer tid med dem efter att de avslöjat sin 
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diagnos. (Chenard, 2007; Baumgartner & David, 2009; Goggin et al. 2001; Zhou, 

2010). I Chenards (2007) studie av män framkom att de fann stöd i att ha vänner som 

också var HIV-positiva. Det visade sig i en studie (Baumgartner & David, 2009) att det 

även fanns en rädsla att berätta för familj och vänner om sin sjukdom. Personer kände 

skuld inför vad deras familj skulle behöva utstå till följd av sjukdomen. De ville inte 

vara till besvär och orsaka ett lidande för sin familj (Goggin et al. 2001; Zhou, 2010). 

Enligt Thi et al. (2008) upplevde personer med HIV att de blev diskriminerade av sin 

familj eftersom de behandlades annorlunda. 

 

Att vara HIV-smittad väckte många tankar och känslor kring kärleksförhållanden och 

potentiella relationer. Att träffa en ny partner sågs som svårt eller omöjligt av några 

eftersom de då vore tvungna att berätta om sin sjukdom.  Det innebar en risk att bli 

avvisad och förödmjukad (Baumgartner & David, 2009; Goggin et al. 2001; Anderson 

et al. 2009). I en studie av Anderson et al. (2009) visade det sig att en del av 

intervjupersonerna undvek intima relationer på grund av risken att föra smittan vidare 

till den andre. Att undvika kärleksförhållanden och intima relationer kunde bidra till en 

känsla av ensamhet.  

 

Upplevelser av möten i vården 

Några studier visar att personer med HIV upplever ett dåligt bemötande i kontakten med 

hälso- och sjukvården (Stevens & Hildebrandt, 2006; Thi et al. 2008; Moser et al. 2001; 

Blake et al. 2008). I studier av Thi et al. (2008), Moser et al. (2001) och Blake et al. 

(2008) upplever personerna att sjukvårdspersonalen tittar kontigt på dem, ignorerar dem 

och bemöter dem med en ovänlig attityd. Vidare framkommer att personer med HIV 

upplever att de inte får tillräcklig och adekvat information om sin sjukdom (Stevens & 

Hildebrandt, 2006; Moser et al. 2001). Kvinnorna i en studie av Moser et al. (2001) 

uttrycker att bristande kommunikation och brist på empati från vårdpersonalen utgjorde 

ett hinder för en god vård. I studien om kvinnor av Blake et al. (2008) talas det om en 

önskan att bli behandlade med vänlighet, få en god omvårdnad och ha en bra 

kommunikation med sjukvårdspersonalen. Det fanns också ett behov hos personerna att 

få information om förebyggande åtgärder och behandling av sjukdomen. De ville ha 

informationen på en enkel nivå för att lättare kunna förstå. Enligt Stevens och 

Hildebrandt (2006), Thi et al. (2008) och Moser et al. (2001) upplevde personer att de 

blivit bra bemötta i vården. De talade om att de blivit behandlade med respekt, att 

personalen brydde sig om dem, var förstående och lyssnade.  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Motivet till att göra en kvalitativ litteraturstudie var att vi ville få reda på personers 

upplevelser och erfarenheter av att leva med sjukdomen HIV. Att göra en 

litteraturstudie utifrån vetenskapliga artiklar och sammanställa artiklarnas resultat i 

olika teman bidrog till att ge en ökad förståelse för upplevelsen av att leva med HIV. Att 

använda sig av till exempel en kvantitativ metod fångar inte upplevelsen av HIV-

sjukdomen på samma sätt. Kvantitativa artiklar i resultatdelen kunde däremot berikat 

uppsatsen med en annan dimension. Syftet var från början att ta reda på hur HIV- 
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positiva personer upplever bemötandet inom vården, men under vår inledande sökning 

upptäcktes att det finns lite forskning inom området. Därför ändrades syftet och vi 

inriktade oss istället på personers upplevelser av att leva med HIV. Litteratursökningen 

begränsades med hjälp av både inklusions- och exklusionskriterier för att göra 

forskningsområdet mer hanterbart. Att begränsa oss med artiklar som publicerats efter 

år 2000 kan ses som både positivt och negativt. Upplevelsen av HIV kan ha förändrats 

då nya mediciner tagits fram och mer forskning har gjorts. Å andra sidan kan de sociala 

och psykiska aspekterna av sjukdomen upplevas samma nu som då. Det vet vi inte 

säkert eftersom vi begränsat vår sökning. Om en utökad sökning gjorts finns 

möjligheten att fler artiklar hade hittats, men vårt uppsatsskrivande är tidsbegränsat. Vår 

uppfattning är att analysarbetet var svårt och vi vill belysa att resultatdelarna inte är 

tillräckligt avgränsade då flera teman går in i varandra. En styrka är att vi har ett globalt 

perspektiv i våra artiklar och att vi inte har begränsat oss till en viss del av världen. 

Artiklarna innehåller både kvinnors och mäns upplevelser av sjukdomen, men 

sammanlagt är det mer kvinnor än män som deltagit i studierna, vilket kan ses som en 

svaghet i arbetet. Möjligen kan resultatet ses som något kort textmässigt men vi 

upplever ändå att vi fått med kärnan i artiklarnas resultat.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet beskriver personers upplevelse av att drabbas av HIV ur ett tidsperspektiv, 

från det att de får sin diagnos, till att de hittar sätt att leva vidare med sjukdomen. I vårt 

resultat framkommer inga tydliga skillnader i upplevelsen av att ha HIV oavsett var i 

världen man bor. Att få sjukdomen HIV är en traumatisk händelse som påverkar hela 

livet. Personer handskas med sin sjukdom på olika sätt och var och en hittar sitt eget sätt 

för att leva vidare. Till följd av sjukdomen upplevs känslor av stigmatisering och att 

vara begränsad. Vården bidrar till känslan av stigmatisering och dåligt bemötande. 

Resultatet visar inga stora skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelser av 

sjukdomen. Det som går att utläsa är att det gemensamma för de studier där endast 

kvinnor ingår är att det talas mer om depression, vikten av andlighet och behovet av 

information i vården. Då vi inte har lika många studier med endast manliga deltagare 

kan inte slutsatsen dras att det är ett fenomen som endast förekommer hos kvinnor.  

 

Att få diagnosen HIV innebär en förändring av kroppen och livet. Personerna upplever 

att förändringarna är både positiva och negativa och påverkar hela människan.  

Diagnosen innebär en känsla av förlust av framtiden och en förlust av tid med sina 

familjer. När vi började med arbetet hade vi inte reflekterat över att det kunde finnas 

positiva aspekter av att leva med sjukdomen. Det framkommer i vårt resultat att 

personer med HIV kan uppleva det som en positiv vändpunkt att få diagnosen. De lärde 

sig att uppskatta livet mer och deras relationer till familj och vänner blev bättre. Vårt 

resultat stärks av Kremer, Ironson och Kaplans (2009) studie som beskriver positiva 

sidor av att få diagnosen HIV. Det kunde till exempel innebära att personer som fått 

HIV prioriterade annorlunda än tidigare, att tiden gavs en ny innebörd och att 

relationerna till andra förbättrades. Personerna antog en hälsosammare livsstil, ökade 

sitt positiva tänkande och uppskattade livet mer. Vidare gavs andlighet mer betydelse 

och större utrymme i vardagen. Vi anser att det är bra om sjukvårdspersonal känner till 

att det kan finnas positiva sidor i denna annars negativt klingande sjukdom. Genom att 

uppmuntra och stödja personer med HIV till att försöka leva ett normalt liv kan 
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vårdaren inge hopp till personen. Enligt Wiklund (2003) kan hälsa upplevas trots att 

personen har en sjukdom. Upplevelsen av hälsa kan bidra till en känsla av sammanhang. 

Dahlberg et al. (2003) menar att livsvärlden är den värld som vi lever i varje dag och i 

patientvården är det viktigt att ha livsvärldsperspektivet som grund. Det innebär att 

fokus riktas mot hur personen upplever sin hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande och sin 

vård. Genom att visa intresse för patienten och dennes livshistoria och ta sig tid att 

lyssna på personen kan vårdpersonalen få tillgång till patientens livsvärld och tankar. Vi 

anser att vårdpersonal bör ta sig tid att lyssna på patienten för att få en inblick i hur 

patienten upplever sin sjukdom. 

 

En studie (Conrad et al. 2006) visar att Hepatit C-sjukdomen förknippas med känslor av 

stigmatisering och att det finns svårigheter med att tala om sjukdomen med andra. 

Liknande resultat framkom också i en studie (Green et al. 2003) om personer med 

psykisk ohälsa. De upplevde också känslor av stigmatisering och diskriminering. Vårt 

resultat visar att även HIV-sjukdomen är förknippad med känslor av stigmatisering. Det 

visar sig på olika sätt i form av att till exempel undvika att berätta om sin sjukdom, att 

känna sig annorlunda, att uppleva känslor av ensamhet och isolering samt en förändring 

i relationen till andra. Att avslöja sin diagnos för andra sågs som svårt för personer med 

HIV. Det vanligaste sättet att handskas med sin sjukdom var därför att begränsa 

avslöjandet genom att bara berätta för några eller att inte berätta alls. Gilbert och 

Walker (2010) beskriver också i sin studie att rädslan för stigmatisering och avvisande 

är den största orsaken till att personer med HIV väljer att inte berätta om sin sjukdom. 

Vidare beskrivs att rädslan för stigma påverkar personers relationer med familj och 

andra samt upplevelsen av sin sjukdom. Studien lyfter fram att personer med HIV måste 

se de positiva sidorna med att berätta om sin sjukdom för sin familj och andra. Familjen 

fungerar för de flesta som ett stöd och bidrar till hur personen upplever och hanterar sin 

sjukdom. Vi som vårdare kan få patienten att känna sig mindre stigmatiserad genom att 

se personen och inte enbart en diagnos. Genom att behandla personer med HIV på ett 

värdigt sätt, lyssna och inge hopp kan vi minska personens utanförskap och därmed 

lindra lidandet. Dahlberg et al. (2003) skriver att sjukdom kan bidra till känslor av 

ensamhet, skuld och skam vilka skapar ett lidande. Målet med vården är att förebygga 

och lindra lidande.  Vårdaren måste kunna se och bekräfta lidandet så att patienten får 

möjlighet att prata om och försonas med lidandet för att i framtiden kunna ge det en 

mening.  

 

Vidare framkommer i vårt resultat att för personer med HIV kan andlighet bli en större 

och viktigare del av livet. Det visar sig i form av en tro på Gud eller tron på något 

högre. Tron gav dem hopp, hjälpte dem att leva vidare och gav dem styrka att handskas 

med sjukdomen. Resultatet visar också att några personer kände sig svikna av Gud. 

Tuck (2007) skriver att tro på något kan hjälpa personer med HIV genom svåra tider. 

Andlighet sågs som viktigt och hjälpte personerna att handskas med sjukdomen och gå 

vidare i livet. Andlighet och Gudstron hjälpte dem att komma igenom dagen och gav 

flera positiva aspekter som hopp, tro och styrka. Wiklund (2003) menar att när 

människan kommer i kontakt med sjukdom, lidande och död ställer han/hon andliga 

frågor. Andliga behov och begär kan komma fram när människan lider och upplevs av 

många som svårt att ge uttryck för. Vårdaren bör vara öppen och uppmärksam i mötet 

med patienten och våga lyssna till dennes tankar och funderingar. Andlighet innebär att 

människan har förmåga att ställa existentiella frågor om livet. Vi upplever att andlighet 
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inte ges stort utrymme i vårdandet. Författarna har under den verksamhetsförlagda 

utbildningen lagt märke till att det sällan dokumenteras under sökordet andlighet och att 

personalen sällan tar upp andliga och existentiella frågor med patienterna. Vi tror att 

okunskap, osäkerhet och rädsla kan ligga till grund för att vårdpersonal inte tar upp 

ämnet andlighet. En dåligt fungerande vårdrelation kan bidra till svårigheter att ta upp 

existentiella frågor. 

 

Vårt resultat visar att personer med HIV upplever ett dåligt bemötande i kontakten med 

vården och att de känner sig diskriminerade. De upplever också en brist på empati och 

känner sig ignorerade. Personerna hade en önskan om att får mera kunskap och 

undervisning om sin sjukdom från vårdpersonalen, vilket inte tillgodosågs. Vårt resultat 

visar också att det finns personer som upplever ett bra och respektfullt bemötande i 

kontakt med vården. Hossain och Kippax (2010) skriver att sjukvårdspersonal har 

fördomar mot personer med HIV. Vidare framkommer att personer med lång utbildning 

och adekvat kunskap om sjukdomen har mindre fördomar och rädslor i vården av 

personer med HIV. De skriver också att känslan av stigma kan reduceras om fördomar 

minskas. Vi upplever att brist på kunskap bidrar till rädslor inom vården och det kan 

visa sig genom dåligt bemötande. Därför anser vi att det är vårdarens ansvar att ta reda 

på kunskap om HIV-sjukdomen och sprida denna vidare till andra kollegor och 

människor, för att minska upplevelser av dåligt bemötande, stigmatisering och 

diskriminering av personer med HIV. Om vårdpersonal bemöter patienter på ett dåligt 

sätt riskeras deras redan befintliga sjukdomslidande till att också omfatta ett 

vårdlidande. Wiklund (2003) beskriver vidare att vårdaren behöver reflektera över sin 

del i patientens vårdlidande och att vårdaren har möjlighet att motverka vårdlidandet 

genom olika handlingar. För personer med HIV kan det innebära att vårdaren eliminerar 

känslor av skuld, skam och stigmatisering genom att bemöta personen på ett respektfullt 

och värdigt sätt. Wiklund (2003) skriver vidare att det är i vårdrelationen som mötet 

mellan patient och vårdare äger rum. Det ingår i vårdarens ansvar att skapa en god 

vårdrelation där patienten upplever sig sedd, kan få kraft och möjlighet till ett lindrat 

lidande. En dåligt fungerande vårdrelation där vårdaren tar makten från människan kan 

leda till en negativ effekt på personens hälsa och öka lidandet. 

 

 

 

SLUTSATSER 

Att få sjukdomen HIV är förknippat med många olika känslor och reaktioner. 

Personerna upplever att livet förändras och känslan av att vara annorlunda bidrar till 

upplevelsen av stigmatisering och diskriminering. HIV-diagnosen hanteras på olika sätt 

och att avslöja sin sjukdom för andra är det som upplevs som svårast hos personer med 

HIV. Livsförändringen är av både positiv och negativ karaktär och bidrar till olika 

upplevelser av sjukdomen. Andlighet framstår som en central del i flera av personernas 

liv. En tro på Gud eller tro på något högre ingav hopp och styrka. Stöd från vänner och 

familj gör att personerna känner sig mindre stigmatiserade och kan bidra till en mer 

positiv upplevelse av sjukdomen. Individer med HIV upplever att bemötandet i vården 

har stora brister och de uttrycker en önskan att bli bemötta med värdighet och respekt. 

Att utgå från livsvärlden i mötet med personer med HIV innebär att den individuella 

upplevelsen av sjukdomen förstås och bekräftas. En god vårdrelation är en förutsättning 
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för att patienten ska kunna prata om sitt lidande och sin upplevelse av sjukdomen. Det 

skapar en möjlighet för patienten att erfara en lindring av lidandet.  

 

Implikationer för vården 

 Personer med HIV reagerar olika på att få sin diagnos. Det är av stor betydelse 

för vårdpersonal att känna till det och lyssna på personens berättelse för att 

kunna ge en individanpassad vård. Många personer med HIV känner skuld och 

skam. De upplever sig stigmatiserade och diskriminerade vilket kan skapa ett 

lidande. Det är viktigt att vi som vårdpersonal inte bidrar till detta utan arbetar 

för att motverka kränkande behandlig och dåligt bemötande.  

 Som vårdpersonal behöver vi känna till att inte alla upplever det som negativt att 

ha blivit smittade med HIV. För en del personer innebär diagnosen en positiv 

vändpunkt och en chans till förändring i livet. Personen bör uppmuntras att 

försöka leva som vanligt eftersom hälsa kan upplevas trots att personen har en 

långvarig sjukdom. Att känna stöd från vänner och familj är av stor betydelse för 

många och kan vara en hjälp för personerna att leva vidare.   

 För många personer med HIV var och/eller blev andlighet en viktig del av livet. 

Det är bra om vårdaren är medveten om det och på så vis kan uppmärksamma 

och stödja samt ge patienten utrymme att prata om andlighet. Vårdrelationen kan 

ge personen utrymme att tala om och bearbeta sitt lidande. 

 Personer som får diagnosen HIV är i stort behov av information om sjukdomen 

och dess behandling. Informationen behöver upprepas, ges under flera tillfällen 

och i olika former.  

. 

 

Förslag på ytterligare forskning 

I framtiden vore det intressant med forskning från Europa och Norden som berör vårt 

ämne. Många av artiklarna som vi hittade kommer från världsdelarna Afrika, Amerika 

och Asien, men få artiklar handlade om upplevelsen av att leva med HIV i vår del av 

världen. Det vore också intressant med mer forskning som belyser hur personer med 

HIV upplever bemötandet i vården.  
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BILAGA 1. 

 

Titel, författare, 

årtal, tidskrift 

och land. 

Design Syfte Metod  Resultat  

”Coping with HIV-

related stigma in 

five african 

countries”. 

Makoae, Greeff, 

Phetlhu, Uys, 

Naidoo, Kohi, 

Dlamini, Chirwa & 

Holzemer. (2008). 

Journal of the 

Association of 

Nurses in AIDS 

Care. Sydafrika.  

Kvalitativ studie. Att undersöka hur 

personer med 

HIV handskas 

med HIV-relaterat 

stigma i fem 

sydafrikanska 

länder. 

251 deltagare som 

bestod av 

sjuksköterskor, 

sjuksköterskeförestånda

re och HIV-positiva 

utsågs och delades in i 

43 fokusgrupper. 

Medelåldern var 39,9 

år. 

Gruppdiskussionerna 

spelades in och skrevs 

om ordagrant. 

17 teman formulerades, 

varav sex handlade om 

emotionella coping-

strategier och elva 

handlade om 

problemfokuserade 

coping-strategier. 

“A qualitative 

study of stigma and 

discrimination 

against people 

living with HIV in 

Ho chi minh city, 

Vietnam”.  Thi, 

Brickley, Vinh, 

Colby, Sohn, 

Trung, Giang & 

Mandel. (2008). 

AIDS and 

Behavior. Vietnam. 

Kvalitativ studie. Att identifiera 

problemen med 

att leva med HIV 

i ett samhälle i 

Vietnam. 

Totalt 53 stycken 

deltagare rekryterades 

av HIV-rådgivare och 

utbildare på 

stödgrupper för 

personer med HIV. 

Deltagarna delades in i 

sju stycken 

fokusgrupper på 

vardera sju-åtta 

deltagare. Medelåldern 

var 31 år. Varje grupp 

intervjuades av två 

stycken intervjuare och 

följde en strukturerad 

intervju guide. 

Diskussionerna 

spelades in och 

översattes. En eller två 

individer i varje 

fokusgrupp bjöds in att 

delta i en individuell 

djupintervju. Detta 

resulterade i tolv 

individuella intervjuer. 

Tre teman formulerades: 

attityder som leder till 

stigma hos HIV-positiva, 

diskriminering i olika 

sammanhang i samhället 

och stigma och 

diskriminering som 

resulterar i negativ effekt 

hos personer med HIV.  

” Life changing 

words:  women´s 

responses to being 

Kvalitativ studie 

med feministisk 

inriktning 

Att få en djupare 

förståelse för 

kvinnors 

Totalt 55 HIV-positiva 

kvinnor mellan 23-54 år 

intervjuades vid tio 

Fyra teman formulerades: 

Omständigheter som rör 

HIV diagnosen, hur 



 

diagnosed with 

HIV infection”.  

Stevens & 

Hildebrandt. 

(2006). Advances 

in Nursing Science. 

USA. 

erfarenheter av att 

leva med HIV. 

olika tillfällen under en 

period av två år. 

Intervjuerna spelades in 

på band och översattes 

ordagrant och 

analyserades av 

dataprogrammet Nvivo. 

kvinnorna delgavs sitt 

positiva HIV resultat, 

direkta reaktioner vid 

diagnostillfället och 

reaktioner under lång tid 

på sin HIV-smitta. 

”A female 

perspective on 

living with HIV 

disease”. Goggin, 

Catley, Brisco, 

Engelson, Rabkin 

& Kotler (2001). 

Health & Social 

Work. USA 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Att utforska HIV 

positiva kvinnors 

positiva och 

negativa aspekter 

av HIV-

sjukdomen 

Totalt 55 HIV-positiva 

kvinnor med en 

medelålder på 36 år 

rekryterades genom 

samhälls organisationer 

och sjukhus. 

Strukturerade intervjuer 

som varade i två timmar 

spelades in på band och 

översattes. Deltagarna 

fick också fylla i 

formulär om psykisk 

hälsa kallad Brief 

Symtom Inventory 

(BSI). 

Resultatet delas in i två 

delar med fokus på 

positiva respektive 

negativa aspekter. Under 

den positiva kategorin 

formuleras två teman: 

förändring av sig själva 

och förändringar i 

relationer. Under den 

negativa kategorin 

formulerades fyra teman: 

förlust, stigmatisering, 

psykiska problem och 

känslomässiga 

konsekvenser. 

”The 

phenomenology of 

time: lived 

experiences of 

people with 

HIV/AIDS in 

China”. Zhou 

(2010). Health. 

Storbritannien. 

Kvalitativ studie 

med 

fenomenologisk 

ansats. 

Att förstå HIV-

infekterade 

kinesers 

upplevelser av att 

leva med 

sjukdomen utifrån 

deras eget 

perspektiv. 

21 vuxna med HIV-

smitta rekryterades via 

en AIDS-konferens och 

via social- och 

hälsonätverk. De 

intervjuades på djupet 

med hjälp av 

strukturerade intervjuer. 

Vissa intervjuer 

spelades in och andra 

skrevs ner. 

Olika dimensioner av tid 

framkom och bildade tre 

teman: linjär tid, 

relationell tid och 

återuppbyggnadstid. 

”Experiences of 

women in 

obtaining human 

immunodeficiency 

virus testing and 

healthcare 

services”. Blake, 

Jones Taylor, Reid 

& Kosowski. 

(2008). Journal of 

the American of 

Academy of Nurse 

Practitioners. 

USA. 

Kvalitativ studie. Att beskriva 

personliga 

upplevelser hos 

kvinnor som 

erhåller HIV-

testning och 

hälso- och 

sjukvård i östra 

Texas. 

64 kvinnor rekryterades 

via en AIDS-

organisation. Kvinnorna 

delades in i fyra 

fokusgrupper. 

Medelåldern var 32 år. 

Intervjuerna spelades in 

och översattes och 

texten analyserades av 

alla forskarna. 

Tre teman framkom: att 

leva med stigma, kämpa 

för att hålla sig frisk och 

att gå vidare dag för dag. 



 

”Coping with HIV: 

Caribbean people 

in the United 

kingdom”. 

Anderson, Elam, 

Solarin, Gerver, 

Fenton & 

Easterbrook. 

(2009) Qualitative 

Health Research. 

Storbritannien. 

Kvalitativ studie. Att undersöka 

coping-strategier 

hos HIV-positiva 

karibiska 

individer. 

Djupgående 

strukturerade intervjuer 

med 25 utvalda 

deltagare från ett större 

forskningsprojekt kallat 

LIVITY. Intervjuerna 

spelades in och 

översattes. 

Analysen mynnade ut i 

fyra teman om coping-

strategier: begränsa 

avslöjandet, förnekelse, 

tro och en positiv 

vändpunkt. 

“Issues of women 

dually diagnosed 

with HIV infection 

and substance use 

problems in the 

Carolinas”. Moser, 

Sowell & Philips. 

(2001). Issues in 

Mental Health 

Nursing. USA. 

Kvalitativ studie. Att ur ett 

kvinnoperspektiv 

identifiera 

faktorer som 

påverkar 

förmågan att ta 

emot behandling 

för HIV-infektion 

och kontrollera 

sitt 

substansberoende. 

25 HIV-infekterade 

kvinnor deltog i 

studien. De delades in i 

fyra fokusgrupper. 

Intervjuerna spelades in 

och översattes. 

Fem teman framkom: 

HIV som ett 

livsförändrande moment, 

spiritualitet, psykisk 

hälsa, hinder för att få 

vård samt miljöfaktorer. 

“The impact of 

stigma on the self-

care behaviors of 

HIV-positive gay 

men striving for 

normalcy”. 

Chenard (2007). 

Assosiation of 

Nurses in AIDS 

Care.  USA. 

Grounded theory. Att förklara hur 

konsekvenserna 

av stigma 

påverkar HIV-

positivas beslut i 

livet och deras 

beteende. 

Totalt 20 stycken HIV-

positiva homosexuella 

män mellan 26-62 år 

deltog. 15 personer 

intervjuades enskilt och 

intervjuerna spelades in 

på band och översattes 

ordagrant. Fem 

personer intervjuades i 

en fokusgrupp. 

Intervjuerna spelades 

inte in på band, utan 

stödord och citat skrevs 

ner under tiden. 

Resultatet delas in i tre 

delar: stigma och att 

berätta om sin sjukdom 

för andra, strävan efter att 

leva ett normalt liv och 

betydelsen av socialt 

stöd. 

”Accepting being 

poz: the 

incorporation of the 

HIV identity into 

the self. 

Baumgartner & 

David (2009). 

Qualitative Health 

Research. USA. 

Grounded theory. Att utforska hur 

HIV-positiva 

införlivar och lär 

sig leva med sin 

HIV- identitet. 

Totalt tio män och fyra 

kvinnor mellan 25-52 år 

intervjuades på ett 

strukturerat sätt i en och 

en halv- två timmar. 

Intervjuerna spelades in 

och översattes. 

Fyra teman presenteras: 

att få sin diagnos, 

vändpunkten efter 

diagnosen, införlivande 

av sin diagnos och att 

berätta om sin diagnos 

för andra. 



 

 


