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Sammanfattning  
 

Bakgrund: HIV/AIDS är en världsomfattande pandemi, trots att smittan minskar, ökar 

antalet personer som lever med HIV/AIDS, då det finns välfungerande bromsmediciner som 

behandlar sjukdomen. Antalet personer som lever med HIV/AIDS i Europa har sedan 

sjukdomens debut aldrig varit så högt som nu. Personerna kan på grund av olika faktorer så 

som samhällets värderingar, återkommande sjukhusbesök och egenupplevda känslor ha olika 

dimensioner av upplevelser. HIV/AIDS är ett kroniskt sjukdomstillstånd, följderna av detta 

medför ständiga kontroller och livslång medicinering. Detta kan åstadkomma begränsningar 

för många personer med diagnostiserad HIV/AIDS. 

Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av att leva med HIV/AIDS. 

Metod: Litteraturstudien är baserad på sju vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 

Artiklarna kvalitetsgranskades för att säkerhetsställa god kvalité. Graneheim och Lundmans 

(2004) innehållsanalys användes vid analysen av de vetenskapliga artiklarna.  

Resultat: Efter genomförd analys utformades fyra kategorier vilka benämns som Påverkan i 

det dagliga livet, Begränsad frihet, Livsförändrande med underkategorierna Hoppfullhet och 

Hopplöshet samt Vårdkontakten som en del av livet. Resultatet belyser hur personerna som 

lever med HIV/AIDS upplevde sin sjukdom och hur den påverkade och begränsade 

personerna i deras livssituation. Mötet med hälso- och sjukvården var på många sätt 

bidragande för hur personer upplevde sin sjukdom- och livssituation. 

Slutsats: Att drabbas av HIV/AIDS innebär en livslång medicinsk behandling och kontakt 

med hälso- och sjukvården. För att personerna ska känna välbefinnande och delaktighet i sin 

situation har hälso- och sjukvården en möjlighet att påverka detta. Här har den 

personcentrerade omvårdnaden stor betydelse. Litteraturstudien kan vara användbar för att 

göra samhället och sjukvårdspersonal medvetna om och skapa ökad förståelse för hur 

personer med HIV/AIDS upplever sin situation och sin omgivning.  

 

 

Nyckelord: HIV/AIDS, litteraturstudie, personcentrerad omvårdnad, upplevelser.
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Inledning 

 

Samtidigt som smitta minskar, ökar antalet människor som lever med Humant 

Immunbristvirus (HIV) /Acquired immunodeficiency (AIDS), på grund av behandling av 

bromsmedicinering. HIV/AIDS är en världsomfattande pandemi, totalt lever uppemot 37 

miljoner personer med en hivinfektion runt om i världen. I Europa lever uppskattningsvis 2,5 

miljoner med diagnosen HIV/AIDS (World Health Organization, 2016). Viruset är ett 

retrovirus, vilket innebär att viruset lagras i kroppens arvsmassa. Följderna av kroppens sätt 

att lagra viruset på, blir att en hivinfektion aldrig läker ut. Vanliga symtom är halsont, svullna 

lymfkörtlar och perioder av feber (Folkhälsomyndigheten, 2015). Varje person med 

HIV/AIDS skapar en individuell syn på sin egen hälsa och uppfattning kring sin livssituation. 

Relationer och samhällsnormer kan vara bidragande till både positiva och negativa reaktioner 

och upplevelser (Cortes, Hunt & McHale, 2014). Personer som lever med HIV/AIDS kan 

uppleva hög stress, skuld, skam och ångest och känner att de ofta måste förklara anledningen 

till varför de blivit smittade, för att inte bli felaktigt bedömda. Okunskap om sjukdomen kan 

enligt Sayles, Ryan, Silver, Sarkisian och Cunningham (2007) leda till att samhället skapar 

felaktiga attityder och uppfattningar kring sjukdomsförståelse samt bemötandet i kontakt med 

en smittad person. Personer kan uppleva olika dimensioner av upplevelser kring bemötandet 

av sjukvårdspersonal (Stutterheim et al., 2014). En del personer som lever med HIV/AIDS 

rapporterade att de upplevt negativa erfarenheter vid kontakt med hälso- och sjukvården. 

Bland annat förekom vårdvägran, irrelevanta frågor, överdrivna säkerhetsåtgärder och 

sekretessbrott. Än idag kan HIV/AIDS ge oro för risken för smitta och generera rädsla med 

tanke på sjukdomens tidigare snabba sjukdomsförlopp som kunde leda till döden (ibid.).  

 

I ett vårdsammanhang är det viktigt att sjukvårdspersonal har kunskap och förståelse kring 

sjukdomen och dess påverkan både psykologiskt och fysiologiskt. Sjukvårdskontakten har en 

betydande och avgörande roll i personernas i hälsa och livssituation. Eftersom personer som 

lever med HIV/AIDS har kontinuerlig kontakt med hälso- och sjukvården är det viktigt att 

bemötandet sker på ett likvärdigt och fördomsfritt sätt oberoende av deras sjukdomssituation. 

Det finns få kvalitativa studier som belyser personers upplevelser av att leva med HIV/AIDS 

i Europa. En sammanställning av kvalitativa studier görs för att sjukvårdspersonal ska få 

fördjupad kunskap och ökad förståelse kring personers upplevelser av att leva med 

HIV/AIDS. 
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Bakgrund 

En smittsam sjukdom 

 

Vid smitta och sjukdom förändras personens syn på sig själv och sin kropp, vilket kan 

påverka sättet att leva (Lindwall, 2013). Upplevelserna av förändring kan leda till både 

psykiska och fysiska begränsningar som kan göra att det blir svårt att leva som vanligt. Smitta 

och sjukdom kan skapa känslor av att kroppen känns nersmutsad eller att något främmande 

tagit över kroppen. Känslorna kan vara bidragande till att existensen upplevs som osäker, 

främmande eller skapa upplevelser av att ha förlorat en del av sig själv (ibid.). En smittsam 

sjukdom är en sjukdom som kan överföras mellan eller till personer, vilket kan medföra ett 

hot mot hälsan. Den smittsamma sjukdomen kan vara livshotande då den kan utveckla en 

långvarig sjukdom, lidande eller allvarliga konsekvenser. Smittor som orsakar dessa 

sjukdomar anses vara och benämns som allmänfarliga sjukdomar. Vid misstänkt smitta av en 

allmänfarlig sjukdom, har personen enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) skyldighet att 

vidta de åtgärder som krävs för att förhindra smittspridning. HIV/AIDS anses vara en 

allmänfarlig sjukdom, som kan skapa långvarig sjukdom, lidande eller allvarliga 

konsekvenser. 

 

HIV/AIDS 

 

HIV/AIDS sprids genom sexuellt umgänge, vid transfusion av hivsmittat blod, via blodet 

genom hivsmittad kanyl samt från mor till barn under graviditet, vid födseln och vid amning. 

Smittorisken är liten vid skyddat samlag eller med korrekt inställd medicinering (Moberg, 

2000). Risken för smitta är störst under de första månaderna då infektionen oftast är okänd 

och obehandlad samt i slutskedet då immunförsvaret är mycket nedsatt och därmed sviktar 

(Blaxhult, Berglund & Ideström, 2015). Virusmängden hos en smittad person mäts genom 

blodprov så snabbt som möjligt efter misstänkt smitta (Moberg, 2000). Detta görs för att få en 

inblick i hur snabb sjukdomsutvecklingen kan vara för den drabbade personen. Genom 

blodprov och mätning av virusmängden kan sjukvårdspersonal även få vägledning om hur 

behandlingen bör inledas. Får personen en snabb tillgång till antiretroviral behandling kan 

prognosen enligt Josephson et al. (2009) förbättras för personer som lever med HIV/AIDS. 
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Skador på immunförsvaret förhindras och livslängden blir likvärdig med en person som inte 

blivit infekterad (Blaxhult et al., 2015).  

 

Vanligtvis delas hivinfektionen in i fyra olika stader, primärinfektion, kliniskt latent 

infektion, symtomatisk infektion och slutligen framskriden hivsjukdom eller AIDS (Moberg, 

2000). Symtomdebut för en primärinfektion sker mellan en till fyra veckor efter 

smittotillfället, då virusmängden är hög. Vanliga symtom som kan uppkomma är feber, 

inflammation i svalget samt lymfkörtelförstoring. Drygt hälften av dem som drabbas kan få 

utslag på rygg och ibland ansikte, lår och armar (Gisslén, 2011). Symtom som bland annat 

rädsla eller oro, ångest, depression, törst och muskelvärk är inte heller ovanliga symtom för 

personerna att uppleva (Araya, Norr, Perez, Levy, Park & Kim, 2013). Hivinfektionen kan 

fortlöpa utan några fysiska symtombildningar, symtom uppkommer vanligtvis när sjukdomen 

blivit utvecklad i symtomatisk infektion (Moberg, 2000). I detta stadie kan personerna 

uppleva långvariga symtom så som trötthet, viktnedgång, nattliga svettningar, kronisk diarré 

och återkommande lunginflammationer. Detta kan innebära att personen under tiden med 

dessa symptom behandlas på sjukhuset. 

 

Kontakt med hälso- och sjukvården är nödvändig för personer med HIV/AIDS då 

kontinuerlig behandling, provtagning samt reglering av medicinering krävs (Moberg, 2000). 

Behandlingsbeslut och vårdkontakten är individuell och kan se olika ut beroende på vilket 

stadie personen är i sin sjukdom. Graviditet, ålder eller andra sjukdomstillstånd, bland annat 

hjärt-kärl- eller psykiatriska sjukdomar kan ha en påverkan för hur ofta provtagningar och 

reglering av medicinering kan komma att göras (Josephson et al., 2009). Den medicinska 

behandlingen kan enligt Moberg (2000) ge symtom som illamående och huvudvärk samt 

nedsatt allmäntillstånd. Behandlingen är livslång och syftar till att minimera eller eliminera 

perioder med symtom och benämns därför som antiretroviral behandling och bromsmedicin. 

Under behandlingen krävs upprepad blodprovstagning av virusmängden för att kontrollera att 

behandlingen ger avsedd effekt samt att minimera risken för resistensutveckling. En 

kombinationsbehandling av olika bromsmediciner resulterar till minskad risk för 

resistensutveckling (Josephson et al., 2009). 

 

AIDS är enligt Moberg (2000) ett samlingsnamn för ett tillstånd som uppstår när en 

hivinfektion har förstört immunförsvaret och då livshotande infektioner och tumörsjukdomar 

riskerar att drabba personen. Sjukdomstillståndet måste behandlas, görs inte detta är 

tillståndet dödligt. I dagens tid finns inte något botemedel mot HIV/AIDS men med 
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antiretroviral behandling stärks immunförsvaret vilket gör att sjukdomsförloppet avtar. Vid 

en välfungerande antiretroviral behandling utvecklas i det flesta fallen inte AIDS (ibid.). För 

att uppnå en framgångsrik behandling bör sjukvårdpersonal informera och motivera personen 

att förhålla sig till den strikta medicineringen. Personen har då möjlighet att diskutera sina 

förväntningar, attityder och fördomar kring sjukdomen och den föreslagna 

behandlingsstrategin, detta bör ske vid ett flertal tillfällen i samråd med olika involverade 

professioner inom hälso- och sjukvården (Josephson et al., 2009).  

 

HIV/AIDS i Europa  

 

År 2014 diagnostiserades 142 000 personer i Europeiska regionen, vilket är det högsta antalet 

sedan sjukdomens debut på 1980-talet (World Health Organization, 2015). Tillsammans har 

Europaregionen satt upp mål för att förhindra spridning av HIV/AIDS samt mål för hur ett 

hälsofrämjande arbete ska gå till (World Health Organization, 2011). Målen grundas på att 

personerna ska känna sig anförtrodda till hälso- och sjukvården och på så vis få det stöd och 

de insatser som krävs i behandlingen. Målen inkluderar också ökad tillgång till HIV-service 

som ska främja de mänskliga rättigheterna hos den enskilde personen. Europaregionen har en 

strävan efter att personer som lever med HIV/AIDS ska tillhöra och inkluderas i samhället 

samt att likvärdig vård ska ges till alla inom hälso- och sjukvården. I Europa är 

sjukvårdsystemen likvärdiga och grundar sig på tillgänglighet, jämlikhet och god medicinsk 

kvalité (Andersson et al., 2014). Studier i Europa har visat på att tidiga tester för att upptäcka 

smitta och tidig start av antiretroviral behandling har visat vara bidragande för personens 

hälsa samt för att förhindra smittspridning. Det har även visat god effekt på 

behandlingsresultat när personen startat behandling i tidigt stadie, då risken för utveckling av 

ADIS och dödlighet minskat (World Health Organization, 2015).  

 

Att uppleva ett sjukdomstillstånd  

 

En upplevelse är baserad på subjektiva uppfattningar som sedan tolkas och berättas på unika 

vis. En upplevelse beskrivs som ett möte med sig själv och sitt inre väsen, vilket kan 

inkludera hopp, längtan eller önskan. Upplevelsen kan vara bidragande till en inre 

konfrontation eller förändring som kan ge nytt djup eller förståelse. Individer har ett starkt 

behov av att uppleva sig besvarad i sina egna begär samt bli förstådd och accepterad som 
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människa (Eriksson, 1987). I denna studie kommer begreppet upplevelse att belysa hur 

personer med HIV/AIDS upplever sitt sjukdomstillstånd och dess påverkan. 

 

Personcentrerad omvårdnad  

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad omvårdnad och syftar till att 

personen står i centrum i sin egen omvårdnad (McCance & McCormack, 2013). Den 

personcentrerade omvårdnaden handlar om att personen blir sedd av sjukvårdpersonal utifrån 

dennes unika behov och värderingar. Enlig Ekman, Norberg och Swedberg (2014) beskrivs 

den personcentrerade omvårdnaden som att se personen som en aktiv människa med egen 

förmåga till självbestämmande samt att autonomin tydliggörs och respekteras. Hälso- och 

sjukvården ska enligt Patientlagen (SFS 2014:821) tydliggöra och stärka personens integritet, 

delaktighet och självbestämmande i vårdsituationer.  

Omvårdnaden bör fokusera och sträva efter att se och synliggöra hela personen, att tillgodose 

andliga, social, psykiska och existentiella behov likväl som de fysiska behoven (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Sjukvårdpersonal bör sträva efter att skapa en relation mellan 

personen och dem själva. Detta skapar delaktighet vilket bidrar till att personen får möjlighet 

att göra aktiva val i sin omvårdnad, vilket anses vara grundläggande för personcentrerad 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Sjukvårdpersonal bör respektera och visa 

förståelse för personens egna upplevelser och tolkningar av vad hälsa, ohälsa och sjukdom 

innebär för den enskilda personen. Tolkningen och förståelsen gör att sjukvårdpersonal kan 

ge stöd och hjälpa personen att främja eller förändra sin syn på hälsa (ibid.). 

Tre viktiga delar i personcentrerad omvårdnad är personens berättelse, att skapa partnerskap 

och dokumentation (Ekman et al., 2014). I den första processen får personen möjlighet att 

berätta och förklarar hur han eller hon upplever sin ohälsa eller sjukdom. Sjukvårdpersonal 

bör lyssna lyhört för att få ökad förståelse kring personens situation och känslor. Det andra 

steget i processen handlar om att skapa ett partnerskap mellan personen och sjukvårdpersonal 

för att skapa ömsesidig respekt för varandras kunskap. Personen är expert på sitt eget liv och 

sin livssituation och sina värderingar medan sjukvårdspersonal är expert kring kunskap om 

sjukdomen och lämplig omvårdnad. När personen och sjukvårdspersonal utbyter sina 

kunskaper blir personen delaktig i beslut av sin egen omvårdnad och vidare behandling, 

omvårdnaden planeras då gemensamt och personcentrerat. Överenskommelserna formuleras 

gemensamt i en så kallad hälsoplan och innehåller både kort- och långsiktiga mål. Det tredje 
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och sista steget är dokumentation, vilket innebär att den gemensamma hälsoplanen måste 

dokumenteras för att den personcentrerade omvårdnaden ska kunna säkerställas. Denna 

process ger möjlighet för personen att vara aktiv i sin egen omvårdnad och få möjlighet att 

uttrycka sina värderingar. Det ger stor möjlighet till självbestämmande (ibid.). 

Att leva med ohälsa eller sjukdom kan upplevas som ett hot mot sitt inre jag då tillståndet kan 

komma att begränsa personen i livet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Personen blir ofta 

påmind om sina begränsningar då kroppen vid ohälsa eller sjukdom inte längre fungerar som 

den tidigare gjort. Sjukdomen kan leda till att personen behöver kontinuerlig kontakt med 

sjukvården. Kontakt med hälso- och sjukvården är för många personer avgörande för hur dem 

upplever sin sjukdom eller situation (ibid.). Det av stor vikt att sjukvårdspersonal visar ett 

respektfullt förhållningssätt och visar omsorg mot personens autonomi och integritet för att 

behålla dennes värdighet (Socialstyrelsen, 2005). Sjukvårdspersonal skall även bemöta och 

kommunicera med personerna på ett lyhört och empatiskt sätt. Det är viktigt att ha en 

värdefull dialog med personen eftersom det ger stöd och vägledning i fortsatt vård. 

Sjukvårdpersonal måste ta sig tid och lyssna på personen, samt visa respekt och öppenhet för 

alla personer oberoende av situation, trosuppfattningar eller sjukdomstillstånd (ibid.).  

För att sjukvårdspersonal ska kunna utföra en personcentrerad omvårdnad är det 

betydelsefullt att undersöka hur personer upplever det att leva med HIV/AIDS. Upplevelserna 

kan bidra till förståelse och inblick i deras situation vilket kan främja omvårdnaden och synen 

på hälsa. 

Syfte 

 

Syftet var att belysa personers upplevelser av att leva med HIV/AIDS. 

 

Metod 

 

För att belysa syftet genomfördes studien genom en kvalitativ litteraturstudie som design. En 

litteraturstudie är baserad på redan insamlad forskning och analyserad och framförd av andra 

forskare (Forsberg & Wengström, 2013). Olsson och Sörensen (2011) skriver att litteraturen 

används som en informationskälla och att litteraturstudier baseras på resultat ifrån 
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vetenskapliga artiklar. Vid användning av kvalitativ ansats läggs fokus på att söka studier 

vars resultat handlar om upplevelser och erfarenheter (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

 

Datainsamling 

 

Vid artikelsökningar är det av stor vikt att hitta relevanta artiklar som svarar på den aktuella 

frågeställningen (Willman et al., 2011). I artikelsökningen användes de elektroniska 

databaserna PubMed och Cinahl, vilka är kända databaser inom området hälso- och sjukvård. 

PubMed innehåller vetenskapliga artiklar som belyser omvårdnad, medicin och hälso- och 

sjukvårdsadministration, medan Cinahl fokuserar på artiklar kring omvårdnad. För att 

underlätta att få fram relevanta artiklar användes sökord i de olika databaserna. Willman et al. 

(2011) beskriver att användningen av sökord görs för att enklare finna adekvata artiklar och 

på så vis undvika dem som är mindre intressanta.  

 

För att kontrollera att rätt sökord användes och att de fick rätt betydelse, slogs de upp i 

databasernas ämnesordlista. Uppslagsverket kallas för Cinahl Headings i Cinahl och MeSH-

termer i PubMed (Willman et al., 2011). Olika sökord ifrån ämneslistorna kombinerades 

ihop, för att ringa in relevant litteratur och rikta den mot ett avgränsat område. Sökord och 

sökblock kombinerades ihop med varandra. Sökorden kombinerades ihop med OR för att 

skapa olika sökblock för att de sedan skulle kombineras ihop i olika sökblock med AND 

emellan. Denna kombinerade sökning gjordes för att lyfta fram och hitta relevanta artiklar 

vilka svarade på syftet. Sökord som användes var person, human, patient, hiv, hiv-infection, 

human immunodeficiency, acquired immunodeficiency, stigma, emotions, life change events, 

life change events/psychology, experience, lifeexperience och Europe. 

 

Motsatsen till en systematisk sökning är en fritextsökning, då databasen inkluderar alla de 

referenser som innehåller något av de sökta orden (Willman et al., 2011). Fritextsökningar 

gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Sökorden som användes var Experience of living 

with hiv-infection in Europe, Patients experience of living with hiv in Europe. 

Fritextsökningarna kombinerades ihop till meningar, utifrån sökord vilka användes vid den 

systematiska sökningen, detta för att fånga in syftet så mycket som möjligt. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

 

De inklusionskriterier som gjordes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, ha en 

kvalitativ ansats och inte vara publicerade tidigare än år 2000. Artiklarna skulle ha en etisk 

diskussion eller ett etiskt godkännande, deltagarna skulle vara hivpositiva och vara över 15 år 

gamla. Artiklarna skulle även vara Peer-Review granskade. Sökningen bör säkerhetsställas 

genom begränsning då det finns valmöjlighet att använda Peer Review (Olsson och Sörensen, 

2011). Detta innebär att andra forskare som är oberoende till författaren har granskat artikeln, 

vilket ökar den sökta artikelns trovärdighet ytterligare (ibid.). Exklusionskriterier gjordes 

geografiskt då artiklar utanför Europa valdes bort. Motivet var att sjukvårdsystemen är 

likvärdiga i Europa tillskillnad från andra delar av världen (Andersson et al. 2014). Detta var 

något som annars ansågs skulle kunna ha påverkat personers upplevelser av att leva med 

HIV/AIDS.  

 

Urval 

 

Utifrån de systematiska sökningarna gav sökningarna totalt 326 artiklar varav 224 i PubMed 

och 102 i Cinahl. Samtliga artiklar lästes på titelnivå för att för att få en inblick i vad 

artiklarna handlade om samt om de verkade relevanta utifrån syftets kärna. Därefter lästes 

totalt 116 abstrakt igenom, varav 76 i PubMed och 40 i Cinahl, detta för att se om artiklarna 

fortfarande svarade på syftet och för att få ytterligare förståelse i vad de handlade om. De 

artiklarna som gick vidare i utgallringen efter abstraktsläsningen lästes i fulltext flertal 

gånger. Detta gjordes för att få en helhetsförståelse om artiklarnas innebörd och för att kunna 

göra en bedömning om artiklarna svarade på syftet på ett bra sätt. De artiklar som inte 

svarade på syftet sållandes de bort och kvar återstod 26 artiklar i PubMed och 20 artiklar i 

Cinahl att läsa i fulltext. Utifrån fritextsökningarna gav PubMed 155 träffar varav allihop 

lästes på titelnivå, elva av dem lästes på abstraktsnivå. Vidare lästes sju av dem artiklarna i 

fulltext. Fritextsökningen i Cinahl gjordes vid två tillfällen med olika sök kombinationer. 

Första sökningen gav totalt 235 artiklar, alla lästes på titelnivå. Därefter valdes 14 av dem 

artiklarna ut att läsas på abstraktsnivå, varav två lästes i fulltext. Ingen utav dessa ansågs vara 

relevanta eller svara på syftet.  
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Kvalitetsgranskning 

 

För att säkerhetsställa en god kvalité på de utvalda artiklarna utfördes en kvalitetsgranskning. 

De vetenskapliga artiklar som framkom ifrån urvalet kvalitetsgranskades genom Willman et 

al. (2011) granskningsprotokoll (se bilaga 2). Protokollet är passande för bedömning av 

studier gjorda med kvalitativ metod (Willman et al., 2011). Granskningsprotokollet utformas, 

anpassas och modifieras inför aktuell litteratursammanställning. Frågorna i protokollet bestod 

av svaren Ja, Nej och Vet ej. Varje Ja-svar gav ett poäng, Nej och Vet ej gav noll poäng. 

Granskningsprotokollet hade en totalsumma på 14 poäng.  

 

Varje artikel granskades enligt protokollet och poängsattes och räknades sedan om till 

procent utifrån totalsumman på 14 poäng. Kvalitetsgranskningen utgjordes av en tregradig 

skala. Grad I motsvarade 80-100 %, grad II 70-79 % och grad III 60-69 %. De artiklar som 

hamnade i grad III uteslöts ur studien på grund av deras bristande kvalitet. Den systematiska 

sökningen resulterade i 46 artiklar varav 13 av dem kvalitetsgranskades, fem av dessa artiklar 

hade god kvalitet och ansågs svara på syftet. Fritextsökningen resulterade till sju artiklar, 

vilka kvalitetsgranskades, varav två av dessa ansågs vara relevanta till studien. Efter 

kvalitetsgranskningen kvarstod sju artiklar som då hade uppnått medel eller hög kvalitet 

utifrån kvalitetsgranskningsprotokollet. Dessa artiklar svarade på syftet och ansågs vara rika 

på användbart material att använda till resultatdelen. 

 

Dataanalys 

 

En innehållsanalys används för att vetenskapligt analysera olika typer av text (Olsson & 

Sörensen, 2011). Studien baseras på en innehållsanalys med manifest ansats. En manifest 

ansats är då författarna ser och arbetar med det synliga och uppenbara i textmaterialet, det vill 

säga det som direkt uttrycks i texten (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklarna analyserades 

genom en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Analysen 

tillämpades för att se och förstå innebörden och de uppenbara delarna av texten. De artiklar 

som valdes ut efter kvalitetsgranskning lästes ett flertal gånger för att skapa en ökad 

förståelse och för att nå ytterligare djup i förståelsen. Därefter delades relevant text, som 

stämde överens med syftet in i meningsenheter. Meningsenheter är bärande ord, meningar 

eller stycken som innehåller aspekter relaterade till varandra genom deras innehåll och 

sammanhang, de har samma centrala betydelse (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Meningsenheterna som valdes ut översattes från engelska till svenska med hjälp av ett 

lexikon och numrerades och kombinerades ihop med tillhörande artikel, därefter skapades 

bilagor för att lättare skapa översikt och struktur.  

 

Nästa steg i analyseringsprocessen är att förkorta texten, att kondensera ner den men 

samtidigt bevara kärnan (Graneheim & Lundman, 2004). De valda meningsenheterna lästes 

därför ett flertal gånger för att hitta den centrala betydelsen och för att på så vis kunna 

förkorta ner meningen men samtidigt bevara dess innebörd. Begrepp som kortfattat beskrev 

kärnan i den kondenserade meningsenheten valdes ut och formades till koder. Detta är ett sätt 

att lyfta fram det väsentliga i meningen, oftast med ett enda ord (Graneheim & Lundman, 

2004). Koderna är verktyg för att underlätta i nästa steg i analysprocessen som är 

kategorisering. Kategorier innehåller text som delar en enhetlighet. Kategorierna skapas 

utifrån koder vilka hör samman och som tillsammans skapar en röd tråd. Varje kategori är 

unik vilket betyder att en kod inte kan användas i flera kategorier (ibid.). Koderna skrevs ner 

och numrerades ihop med rätt artikel för att skapa en organiserad överblick. Därefter 

kombinerades likvärdiga koder ihop i olika grupper för att skapa samhörighet mellan dem. 

Efter gruppering skapades titlar på kategorierna och underkategorierna. För att namnge 

relevanta titlar till kategorierna användes ständigt syftet som ett hjälpmedel.  

 

Resultat 

 

Genom en innehållsanalys växte fyra kategorier och två underkategorier fram som belyser 

personers upplevelser av att leva med HIV/AIDS. Den första kategorin är Påverkan i det 

dagliga livet, den andra kategorin är Begränsad frihet. Den tredje kategorin är 

Livsförändrande med två underkategorier som benämns som hoppfullhet och hopplöshet och 

den den fjärde och sista kategorin är Vårdkontakten som en del av livet. 

 

Påverkan i det dagliga livet 

 

Personer upplevde psykiska problem direkt efter diagnostisering med HIV/AIDS, då de 

kände att de fick nollställa livet och börja om från början (Wagener, Opstal, Miedema, 

Brandjes, Dahmen, Gorp & Roelofs, 2014). Många av personerna som fått diagnosen beskrev 

känslan av “att förlora” som en stor faktor inom flera områden i deras liv (Kylma, 
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Vehvilainen-Julkunen & Lahdevirta, 2001). En av dessa förluster var att förlora kontrollen 

över sitt liv, då de bland annat upplevde att den livslånga medicineringen kontrollerade dem. 

Konsekvensen av förlorandet i anpassningen av HIV/AIDS, beskrev personerna som lidande 

(ibid.).  

 

Personerna kände sig annorlunda jämfört med andra och såg sig själva som en svaghet. 

Upplevelserna av förändring efter diagnostisering ledde till att självuppfattningen eller 

självbilden förändrades. En del personer uppgav att självbilden förbättrades då de började ta 

mer hänsyn till egenvård i form av att de slutade röka eller började träna. De fick även en 

ökad medvetenhet om att livet tar slut och blev därför mindre slarviga (France, Macdonald, 

Conroy, Byrne, Mallouris, Hodgson & Larkan 2015; Wagener et al., 2014). Negativa 

kroppsuppfattningar och självförnedrande tankar var något som vanligtvis förekom. Personer 

som blivit smittade av HIV/AIDS upplevde att de blev mer känsliga för vad andra människor 

sa och hur de blev behandlade. De ansåg sig bli mer dömande och upplevde att handlingar 

var negativt riktade mot dem eftersom de var HIV/AIDS-positiva (France et al., 2015). 

 

En framskriden hivinfektion kunde innebära upplevelser av förlorad styrka och hälsa, där 

följdsjukdomar var vanligt förekommande. Personer uppgav att de hade vissa fysiska besvär 

så som trötthet eller minskad energi. Detta var något som upplevdes som störande, bland 

annat på arbetet. Tröttheten upplevdes även som ett resultat av stressen som uppkom efter att 

ha blivit diagnostiserade med HIV/AIDS. Kronisk trötthet, nedstämdhet och depression var 

något som personerna upplevde som ett problem för att klara av det dagliga livet (Kylma et 

al. 2001; Bennett, Jones, James, Roberts & Perry, 2014; Wagener et al., 2014). Personer 

upplevde att den sexuella njutningen och intimiteten påverkades av deras egna föreställningar 

om deras självbild (France et al., 2015). Personerna blev rädda för att föra HIV/AIDS vidare 

och upplevde skuldkänslor och brist på frihet. Sjukdomen ansågs förändra deras intima 

förhållande då de upplevde att deras sexualitet hade försvunnit eller tagits ifrån dem (Kylma 

et al., 2001; France et al., 2015). 

 

I feel like something has been stolen from me, because I can´t, as much as I´m 

sexually active, I cannot do that, I can´t just be free and do what i want to do. 

(France et al., 2015 s. 4-5) 

 



 

15 

 

Begränsad frihet 

 

Personerna upplevde rädsla för att hivinfektionen skulle ta ett stort grepp om livet. Sårbarhet 

blev för många en följd av osäkerheten om hur sjukdomen kunde påverka och begränsa det 

dagliga livet. Vissa personer uppgav att de kände sig begränsade i sin frihet i att resa, detta 

var grundat på regler om förbud mot hivinfekterade personer att komma in i vissa länder 

(Perett & Biley, 2013; Rydström, Ygge, Tingberg, Navér & Eriksson, 2012).  

 

Upplevelserna kring begränsad frihet hotade många att påverka deras liv. Känslan av att leva 

två liv var vanligt förekommande, vilket innebar att personerna levde ett ärligt och öppet liv 

med andra hivinfekterade samt ett liv som var hemlighetsfullt, falskt och ensamt med resten 

av världen. Personerna uppgav sig vara rädda för att deras sjukdomstillstånd skulle avslöjas 

och att följderna av det skulle leda till social uteslutning, sekretess, isolering och ensamhet 

(France et al., 2015). Livet med HIV/AIDS ansågs präglats av ständig rädsla för att bli 

avfärdad eller bli lidande av stigma ifrån samhället (Leyva-Moral, Sanchez, Lluva-Castano & 

Mestres-Camps, 2015). En annan upplevelse var att personer med HIV/AIDS kände att deras 

sjukdom ansågs som mindre värdig och mindre värd sympati än andra sjukdomar (France et 

al., 2015).  

 

If you´ve done a survey and you asked people, ”there´s two people there… that 

one has cancer-that one has HIV- who do you feel more sorry for?”, nine times 

of ten, people say ”cancer”. (France et al., 2015 s. 4) 

 

Livsförändrande 

Hoppfullhet 

 

Hopp beskrevs som en grundläggande resurs i livet för personer med HIV/AIDS. Distraktion 

för att skapa framtidstro innebar att ändra fokus från att ständigt dölja sin sjukdomssituation 

till att börja utveckla och bilda både korta och långsiktiga mål (Kylma et al., 2001; Perett & 

Biley, 2013). En person beskrev att sjukdomen i sig inte varit livräddande, men att den legat 

till grund och där av blivit en avgörande faktor till viktiga och stora beslutsfattningar (Perett 

& Biley, 2013). Vissa personer hade upptäckt goda konsekvenser som uppkommit utifrån 

deras sjukdomssituation. Många personer beskrev även lycka över att ha ett liv och en 
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framtid (Rydström et al., 2012). Stöd och tillhörighet från grupp med andra personer som 

levde med HIV/AIDS ansågs fördelaktigt då samhörigheten upplevdes som livräddande 

(Bennett et al., 2014; Leyva-Moral et al., 2015). De personer som hade en religiös tro hade en 

stark känsla av hoppfullhet (Rydström et al., 2012). Dessa personer trodde att Gud hade 

kontroll över deras liv och om de levde enligt sin tro skulle Gud bota dem ifrån sjukdomen. 

Även den antiretrovirala behandlingen symboliserade hopp för många personer (Leyva-Moral 

et al., 2015).  

 

Hopplöshet 

 

Sjukdomen skapade känslor och upplevelser kring hopplöshet. Detta kunde hos många 

personer ha utvecklat depression eller självmordstankar. Känslorna härstammade ifrån tankar 

om att livet var över, att HIV/AIDS var en dödssjukdom, att vara ett offer, att vara en börda 

för andra och att inte se något hopp om framtiden (Perett & Biley, 2013; France et al., 2015). 

Personerna uttryckte även hur de upplevde svårigheter med att behöva leva en dag i taget på 

grund av sin sjukdom. Detta orsakade svårigheter med framtidsplanering och framtidstro 

(Bennett et al., 2014). Känslor kring att deras liv dömdes ut på grund av den livslånga 

antiretrovirala behandlingen gjorde att de kände sig som slavar i ett oönskat liv (Leyva-Moral 

et al., 2015). 

 

Vårdkontakten som en del av livet 

 

Personerna kände att de var tvungna att överlämna sig till hälso- och sjukvården för att 

överleva, men ansåg även att det var nyckeln för tillgång till mediciner. Överlämnandet 

förknippades också med avgörandet för att upprätthålla ett produktivt och hälsosamt liv med 

HIV/AIDS. En konsekvens av detta var att personerna upplevde lidande, då de långsamt togs 

bort ifrån sina egna liv och rutiner, då kontakten med hälso- och sjukvården var avgörande 

och kontinuerlig (Leyva-Moral et al., 2015).  

 

Personerna var nöjda med att få stöd ifrån hälso- och sjukvården och beskrev att kontinuiteten 

i vården var viktig för dem. Det upplevdes vara fördelaktigt att få träffa sjukvårdspersonal 

som kände till deras sjukdomshistoria, bland annat ansågs mötet med sjuksköterskor vilka var 

specialiserade på HIV/AIDS som stödjande (Wagener et al., 2014; Bennett et al., 2014). 
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Personer beskrev betydelsen och behovet av att ha en vårdkontakt att kunna samtala med om 

deras livssituation. Vissa personer uppgav även att de hade en önskan om att få ha en likande 

kontakt att samtala med utanför hälso- och sjukvårdsystemet (Rydström et al., 2012). 

 

Negativa upplevelser och erfarenheter som personer med HIV/AIDS upplevde när de var i 

kontakt med hälso- och sjukvården, var att de blev bemötta på ett nedlåtande och sårande sätt 

av sjukvårdspersonal. Personerna upplevde även att de blev bemötta med en känsla av 

likgiltighet och att bara vara en i mängden (Leyva-Moral et al., 2015). Frustration, oro och 

ilska var något som uppstod bland personerna då sjukvårdspersonal saknade empati och 

kompetens om HIV/AIDS. Personerna upplevde även ängslan då det funnits otillräcklig 

tillgång till rådgivning och psykologiskt stöd samt hur de fick tillgång att utnyttja dessa 

tjänster (Rydström et al., 2012; Bennett et al., 2014).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Metoden för studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats där resultat från 

vetenskapliga artiklar använts för att skapa ett resultat. Denna metod ansågs enligt författarna 

som fördelaktig utifrån syftet, vilket styrks av Willman et al. (2011) som förklarar att vid en 

kvalitativ ansats fokuserar författarna på att söka studier vilka belyser erfarenheter och 

upplevelser. En empirisk studie med intervjuer övervägdes, då upplevelser och aspekter hade 

kunnat belysas ytterligare och bidragit till ett aktuellt resultat. Anledningen till att denna 

ansats uteslöts berodde på att den är mer tidskrävande och att en utav författarna under de sex 

första veckorna inte kunde vara närvarande på grund av utlandsstudier. Litteraturstudien 

valdes således för att få ett bredare resultat baserat på upplevelser från ett större antal 

individer än vid empirisk studie då urvalet är mindre samt att en litteraturstudie baseras på 

redan insamlad forskning.  

 

Litteratursökningen utfördes av endast en författare, vilket ansågs som en svaghet då valet av 

artiklar kan ha gjorts med en viss individuell tolkning. Detta kan ha utformat ett begränsat 

och ensidigt resultat. Resultatet av relevanta artiklar hade kunnat se annorlunda ut om båda 

författarna haft möjlighet att vara delaktiga i artikelsökningarna. En styrka i sökningen var då 
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författarna hade en god kommunikation under tiden de var ifrån varandra, detta bidrog till 

gemensamma beslut i val av databaser, sökord, artiklar och kvalitetsgranskningsprotokoll. 

Valet av databaserna ansågs som fördelaktigt då sökningarna gav ett stort antal träffar. De 

båda databaserna innehåller omvårdnadsvetenskapliga och medicinskt inriktade artiklar, 

vilket författarna ansåg som relevant till studien. Att endast söka i PubMed och Cinahl kan 

ses som en svaghet då detta begränsade resultatet av antalet artiklar, dock ansågs 

begränsningen vara en fördel för författarna då den föreliggande studien var tidsbegränsad. 

En styrka med att göra en systematisk sökning var att författarna önskade få fram ett så 

mångsidigt resultat som möjligt utifrån syftets innebörd. För att författarna skulle hitta 

relevanta sökord användes MeSH-termer i PubMed och Cinahl-Headings i Cinahl.  

 

Sökorden som valdes ansågs som breda, vilket skulle generera i ett omfattande material att 

analysera i resultatet relaterat till studiens syfte. Svagheten i att använda breda sökord var att 

resultatet av sökningen gav ett stort antal artiklar vilka inte svarade på syftet, men bedömdes 

hanterbart och försäkrade att risken för missad information minskade. Eftersom den 

systematiska sökningen ansågs ge ett för begränsat resultat kompletterades sökningen med 

fritextsökning. En fritextsökning inkluderar databasens alla referenser som innehåller något 

av sökorden (Willman et al., 2011). Denna form av sökning gjordes alltså för att utöka 

sökningen och möjliggöra chanserna för att hitta fler artiklar som svarade på syftet. 

 

En styrka med att begränsa studien geografiskt till Europa var då hälso- och 

sjukvårdsystemen är likvärdiga och utför samma medicinteknik samt har samma målsättning 

inom omvårdnaden, vilket kan ha påverkat personers upplevelser av att leva med hiv. Genom 

att exkludera övriga delar av världen blev resultatet begränsat, eftersom ett stort antal artiklar 

uteslöts i studien. Detta kan ses som en svaghet då dessa personers upplevelser inte belystes. 

Fördelar med att välja artiklar skrivna efter år 2000 var då de gav ett aktuellt resultat vilket 

sedan kunde kopplas ihop med det nuvarande hälso- och sjukvårdssystem. Genom att 

inkludera artiklar som har med etiska överväganden ökar trovärdigheten och värdet kring 

kvalitén på artiklarna (Wallengren & Henricson, 2015). Eftersom att HIV/AIDS är en 

smittsam och allmänfarlig sjukdom som präglas av fördomar och attityder inkluderades 

endast artiklar med ett etiskt övervägande eller en etisk diskussion, vilket ökade 

trovärdigheten och kvalitén.  

 

De vetenskapliga artiklarna som användes i resultatdelen kvalitetsgranskades med hjälp av ett 

bedömningsprotokoll utvecklad av Willman et al. (2011). Detta protokoll tillämpades 
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eftersom det var lämpligt för bedömning av studier med kvalitativ ansats samt att det var 

lätthanterligt och lättförståeligt. En styrka med att två författare kvalitetsgranskade artiklarna 

var att trovärdigheten för kvalitén ökade. Innehållsanalysen bestod av att kritiskt ta fram 

meningar som svarade på syftet. Analysen av artiklarna utfördes av båda författarna med 

utgångspunkt av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys för kvalitativ 

ansats. Analysförfarandet ansågs lätthanterligt och logiskt att använda. Resultatet i artiklarna 

lästes flertal gånger av båda författarna med avsikt att få en djupare insikt i textinnehållet. 

Meningsenheter valdes sedan enskilt ut för att texten skulle bli lättare att hantera. En fördel 

med att två författare analyserade texten var att olika meningsenheter valdes ut och därefter 

jämfördes och sammanställdes. Med hjälp av ett lexikon översattes meningsenheterna från 

engelska till svenska. Kondensering och kodning utfördes tillsammans enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) analysprocess och ledde så småningom fram till resultatets kategorier. 

Kategoriseringen upplevdes som svår då koderna ansågs kunna ingå i flera kategorier eller att 

dem belyste olika dimensioner av upplevelser och blev därför svårplacerade. Denna 

bearbetning pågick under större delen av skrivprocessen innan de slutgiltiga kategorierna 

definierades. 

 

Resultatdiskussion 

 

Litteraturstudiens syfte presenterades i resultatet under fyra kategorier. Personernas 

upplevelser av att leva med HIV/AIDS var olika faktorer som hade påverkan i det dagliga 

livet. Personerna i föreliggande studie upplevde begränsad frihet, sjukdomen som 

livsförändrande samt att vårdkontakten var en del av livet.  

 

I den föreliggande studien framkom det att personers upplevelser kunde skilja sig och att det 

fanns olika faktorer som kunde vara bidragande. En del personer kunde i samband med 

diagnostisering av HIV/AIDS uppleva att de förlorade en del av dig själv. Kontroll över sig 

själv eller kontrollen över sitt eget liv var något som påverkade många personer negativt och 

kunde leda till lidande. Lidandet uppkom ofta samband med medicineringen, som enligt 

Moberg (2000) är livslång, då hivinfektionen aldrig läker ut. Vid sjukdom förändras 

upplevelser och personers syn på sig själva (Lindwall, 2013). Det är inte ovanligt att 

upplevelserna leder till psykiska eller fysiska begränsningar i livet. I studiens resultat 

framkom det att många personer kunde uppleva att HIV/AIDS förändrade deras levnadsvanor 

och att självbilden eller självuppfattningen påverkades, då de ansåg sig själva som 
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annorlunda. Detta styrks av Eriksson (1987) som förklarar att en upplevelse kan bidra till en 

inre konflikt eller förändring. En positiv förändring som personerna upplevde var att 

hivinfektionen gjorde dem mer medvetna och att de tog mer hänsyn till sin hälsa och livet i 

sig. 

I resultatet framkom det att sexualiteteten påverkades eller togs ifrån dem, då personerna 

kunde uppleva skuldkänslor eller brist på frihet. Känslorna uppkom eftersom HIV/AIDS kan 

överföras genom samlag (Moberg, 2000). Dock poängteras att smittorisken är liten om skydd 

används eller vid korrekt inställd behandling. I en tidigare studie gjord av Peterson, Togun, 

Klis, Menten, och Colebunders (2012) visade resultat på att personerna i samband med 

HIV/AIDS och antiretroviral behandling hamnat i posttraumatisk stress. Detta uttryckte sig i 

humörsvängningar och depression (ibid.). Brist på energi kunde i samband med 

hivinfektionen upplevas som en förlust. Fysisk påverkan så som kronisk trötthet och förlorad 

styrka var vanligt förekommande besvär, vilket styrks av Gisslén (2011) som menar att dessa 

symptom inte är helt ovanliga.  

 

I resultatet framkom det att personer på grund av sin sjukdom upplevde sig begränsade och 

sårbara i olika sammanhang. Detta som ett resultat kring ovissheten angående 

sjukdomstillståndets utveckling. Personerna upplevde oro och rädsla för ensamhet, isolering 

och social uteslutning, vilket många uppgav kunde bli en följd vid sjukdomsavslöjandet. 

Bland annat kände de sig begränsade i intima förhållanden. I tidigare studie gjord av Psaros, 

Barinas, Robbins, Bedoya, Safren och Park (2012) framkom det att personer med HIV/AIDS 

upplevde svårigheter och begränsningar av att hitta en intimpartner. Detta då personerna 

kände skyldighet och rädsla inför att avslöja sin sjukdom, då de fruktade negativa reaktioner 

grundade på fördomar och attityder (ibid.). Upplevelserna kring begränsad frihet grundade 

sig i HIV/AIDS relaterad stigma som blev ett resultat i att känslor som sårbarhet och lidande 

uppstod. I ett vårdsammanhang bör sjukvårdspersonal inte bara vara medvetna om personens 

värderingar och känslor, utan de bör även vara medvetna om sina egna värderingar, då dessa 

kan spegla och påverka beslutsfattningar gällande vård och behandling (McCormack & 

McCance, 2010). En följd av upplevelserna kring att de kände sig begränsade i livet, innebar 

för vissa personer att de fick leva ett dubbelliv. Samhörighet och stöd ifrån andra personer 

med HIV/AIDS kunde upplevas som betydelsefullt och livräddande för personerna med hiv. 
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I resultatet framkom det att personerna upplevde hoppfullhet och hopplöshet. Känslorna var 

grundade kring deras livssituation samt hur behandling och medicinering påverkade dem. 

Resultatet visade på att hopp var en upplevelse som ansågs ligga till grund som en viktig 

faktor för många personer i det dagliga livet. Personerna upplevde att hivinfektionen skapade 

nya värderingar i livet och att lycka uppkommit genom insikten av att få leva. Den 

antiretrovirala behandlingen kan enligt Blaxhult et al. (2015) förhindra skador på 

immunförsvaret. Vilket för många ingav hopp för personer med HIV/AIDS, då livslängden 

blir likvärdig med en icke infekterad person.  

 

I resultatet framkom det att hoppfullhet var en upplevelse som många personer kände i 

samband med en korrekt inställd behandling. Eriksson (1987) beskriver hopp som ett inre 

väsen som ligger till grund för att bli besvarad i sina egna begär. En annan aspekt av den 

livslånga behandlingen var då en del av personerna upplevde hopplöshet eftersom de ansåg 

sig vara begränsade i livet. Beroende på stadie, sjukdomsbild och ålder kan behandling samt 

uppföljning av provtagning se annorlunda ut. (Josephson et al., 2009; Moberg, 2000). Den 

antiretrovirala behandlingen kan ge symtom, vilka kan vara påfrestande och skapa hopplöshet 

för personen med HIV/AIDS. Den personcentrerande omvårdnaden inriktar sig på att lyssna 

till personens egna önskemål och värderingar i sin egen behandling. Ekman et al. (2014) 

poängterar att sjukvårdpersonal ska vara lyhörd och stödja personen till att upprätthålla och 

bevara sin hälsa.  

 

I resultatet framkom det att personerna upplevde det som fördelaktigt att få träffa 

sjukvårdspersonal som kände till deras situation och sjukdomshistoria. Stöd ifrån hälso- och 

sjukvården ansågs som en avgörande faktor för att få tillgång till medicinering och kunna 

upprätthålla hälsa i ett liv med HIV/AIDS. En hivinfektion läker aldrig ut och innebär enligt 

Moberg (2000) ständiga kontroller och kontinuerlig kontakt med hälso- och sjukvården. En 

konsekvens för personerna i föreliggande studie var då den kontinuerliga kontakten med 

hälso- och sjukvården upplevdes som lidande, då deras livsrutiner påverkades och sakta togs 

ifrån dem. För att uppnå ett hälsofrämjande arbete i den kliniska behandlingen är det viktigt 

att personer får känna sig delaktiga, bekräftade och förstådda av sjukvårdspersonal (Stewart, 

2001; Starfield, Shi, & Macinko, 2005; Ekman et al., 2014). Personernas delaktighet i sin 

behandling menar McCance (2003) ligger till grund för en välfungerande och 

personcentrerad omvårdnad. Ett respektfullt och ett lyhört förhållningssätt utgör en god 

relation mellan sjukvårdspersonal och personen i ett vårdsammanhang vilket kan underlätta 

för den enskilde personen i ett kontinuerligt vårdsammanhang (ibid.).  



 

22 

 

 

I resultatet framkom det att personerna upplevde saknad av empati när de blev behandlade på 

ett likgiltigt, sårande och nedlåtande sätt i bemötandet av sjukvårdspersonalen. Upplevelserna 

av det dåliga bemötandet resulterade till oro och rädsla. I en studie gjord av Cortes et al. 

(2014) framkom det att personer med HIV/AIDS upplevde skuld, skam, hög stress och rädsla 

för att bli felaktigt bedömda på grund av sin sjukdomsbild. Likande resultat framkom i denna 

studie då personerna med HIV/AIDS blev mer känsliga och dömande för hur de bemöttes på 

grund av sin sjukdom. En studie i England visar att när personer var i kontakt med hälso- och 

sjukvården i samband med andra orsaker än HIV/AIDS, upplevde dem svårigheter med att 

behöva avslöja sin sjukdom, då rädslan för att bli felaktigt dömda fanns (Namuleme, 2015). 

Det är enligt Socialstyrelsen (2005) av stor vikt för personer i ett vårdsammanhang att ha en 

värdefull dialog med sjukvårdspersonalen, eftersom att det ger stöd och vägledning i 

behandlingen. I en tidigare studie framförd av Stewart (2001) beskrev personer att de kände 

uppskattning när sjukvårdspersonalen visade engagemang i deras livssituation i stället för att 

de endast fokuserade på deras sjukdom och diagnos. 

 

Slutsats 

 

Studien visar att personer som lever med HIV/AIDS upplevde sin situation som 

livsomvälvande då både känslor som hopplöshet och hoppfullhet var återkommande, bland 

annat i samband med den antiretrovirala behandlingen. Huvudfynd i studiens resultat var att 

personerna upplevde att HIV/AIDS förändrade och påverkade deras liv. Återkommande i 

studien var att personer som lever med HIV/AIDS många gånger känt sig illa behandlade och 

att de upplevde rädsla och oro för att bli felaktigt bemötta. I ett vårdsammanhang framkom 

det att den personcentrerade omvårdnaden var grundläggande för att personen i mötet med 

sjukvårdspersonal fick känna delaktighet och vara aktiv i sin egen omvårdnad. Att de blev 

respekterade oavsett sjukdomsbild, var något som för många uppskattades. Ett engagerat och 

lyhört samtal mellan sjukvårdspersonal och personen främjade självbestämmandet och att 

autonomin upprätthölls.  

 

Det är viktigt att sjukvårdspersonal har förståelse och kunskap kring hur personer med 

HIV/AIDS kan uppleva sitt sjukdomstillstånd och hur den påverkar dem. Litteraturstudien 

kan vara vägledande för samhället och sjukvårdspersonal och på så vis öka förståelsen kring 
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personers upplevelser av att leva med HIV/AIDS. Detta kan bidra till att personer som lever 

med HIV/AIDS upplever att kontakten med hälso-och sjukvården kan förbättras ytterligare. 

Det finns få kvalitativa svenska studier kring personers upplevelser av att leva med 

HIV/AIDS, det rekommenderas därför att göra vidare forskning kring detta. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Tabell 1. Exempel på sökord och sök kombinationer i de olika databaserna.  

Sökningar i PubMed 

Sökordskombinationer Datum Antal 

träffar 

Läst på 

titelnivå 

Läst på 

abstraktsnivå 

Läst i 

fulltext 

Antal 

valda 

artiklar 

Person OR Human 

Block 1 

160226 15757859 0 0 0 0 

Hiv OR Hiv- 

infections 

Block 2 

160226 270270 0 0 0 0 

Life change events 

Block 3  

160226 20161 0 0 0 0 

Block 1 AND block 2 

AND block 3 

160226 119 119 30 10 1 

 

Sökordskombinationer Datum Antal 

träffar 

Läst på 

titelnivå 

Läst på 

abstraktsnivå 

Läst i 

fulltext 

Antal 

valda 

artiklar 

Emotions OR 

Lifechange 

events/psysiology 

Block 1 

160304 185546 0 0 0 0 

Hiv OR Acquired 

Immunodeficiency 

Block 2 

160304 148058 0 0 0 0 

Block 1 AND Block 2 

AND Europe  

160304 54 54 24 7 2 
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Tabell 2. Exempel på sökord och sök kombinationer i de olika databaserna. 

Sökordskombinationer Datum Antal 

träffar 

Läst på 

titelnivå 

Läst på 

abstraktsnivå 

Läst i 

fulltext 

Antal 

valda 

artiklar 

HIV OR Hiv 

infections/psychology 

Block 1 

160310 101174 0 0 0 0 

Social stigma 

Block 2 

160310 2881 0 0 0 0 

Europé  

Block 3 

160310 1179410 0 0 0 0 

Block 1 AND Block 2 

AND Block 3 

160310 39 39 17 7 1 

 

 

Sökordskombinationer Datum Antal 

träffar 

Läst på 

titelnivå 

Läst på 

abstraktsnivå 

Läst i 

fulltext 

Antal 

valda 

artiklar 

Hiv 

infections/psychology 

Block 1 

160315 16579 0 0 0 0 

Adaptation/psychology  

Block 2 

160315 107751 0 0 0 0 

Emotions 

Block 3 

160315 185900 0 0 0 0 

Europe 

Block 4 

160315 1179985 0 0 0 0 

Block 1 AND Block 2 

AND Block 3 AND 

Block 4  

160315 12 12 5 2 0 
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Tabell 3. Exempel på sökord och sök kombinationer i de olika databaserna. 

Sökningar i Cinahl 

Sökordskombinationer Datum Antal 

träffar 

Läst på 

titelnivå 

Läst på 

abstraktsnivå 

Läst i 

fulltext 

Antal 

valda 

artiklar 

Human  

Block 1 

160229 1,531515 0 0 0 0 

Hiv infection OR 

Human 

Immunodeficiency 

Virus 

Block 2 

160229 55028 0 0 0 0 

Life change events 

OR Life experiences 

Block 3 

160229 31031 0 0 0 0 

Block 1 AND block 2 

AND block 3 

160229 79 79 22 11 0 

 

Sökordskombinationer Datum Antal 

träffar 

Läst på 

titelnivå 

Läst på 

abstraktsnivå 

Läst i 

fulltext 

Antal 

valda 

artiklar 

Hiv infections 

Block 1 

160310 66881 0 0 0 0 

Experience* 

Block 2 

160310 223766 0 0 0 0 

Stigma 

Block 3 

160310 8476 0 0 0 0 

Europe 

Block 4 

160310 463478 0 0 0 0 

Block 1 AND Block 2 

AND Block 3 AND 

Block 4  

160310 23 23 18 9 1 
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Tabell 4. Exempel på sökord och sök kombinationer i de olika databaserna. 

Fritextsökning PubMed 

Sökordskombinationer Datum Antal 

träffar 

Läst på 

titelnivå 

Läst på 

abstraktsnivå 

Läst i 

fulltext 

Antal 

valda 

artiklar 

Experience of living 

with hiv-infection in 

Europe 

160303 155 155 11 7 2 

 

Fritextsökning Cinahl 

Sökordskombinationer Datum Antal 

träffar 

Läst på 

titelnivå 

Läst på 

abstraktsnivå 

Läst i 

fulltext 

Antal 

valda 

artiklar 

Experience of living 

with hiv-infection 

AND Europe 

160304 235 235 14 2 0 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
BILAGA H 

 

EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED KVALITATIV 

METOD 

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval....................................................................................... 

 

Finns det tydligt syfte?  Ja Nej Vet ej 

Patientkarakteristiska  Antal……………………………….………………. 

   Ålder………………………………………………..

   Man/Kvinna………………………………………... 

 

Är kontexten presenterad?  Ja Nej Vet ej 

Etiskt resonemang?  Ja Nej Vet ej 

 

Urval 

- Relevant?   Ja Nej Vet ej 

- Strategiskt?   Ja  Nej Vet ej 

 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 

- analys tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 

 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt? Ja Ne Vet ej 

- Råder datamättnad?(om tillämpligt) Ja Nej Vet ej 

- Råder analysmättnad?  Ja Nej Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till Ja  Nej Vet ej 

en teoretisk referensram? 

Genereras teori?  Ja Nej Vet ej 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Sammanfattade bedömning av kvalitet 

Hög Medel Låg 

 

Kommentar...............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.............................................................................................  

 

Granskare(sign)………………… 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad En bro mellan forskning & klinisk 

verksamhet (sid 175-176). Lund: Studentlitteratur.  
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Bilaga 3(1) Innehållsanalys 

Tabell 1. Exempel på meningsenheter. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkate

gori 

Kategori 

Deltagare sa att det 

upplevde förminskning, 

nedlåtande och sårande 

attityder från professionell 

personal, vilket inte hjälpte 

dem att känna sig 

uppmuntrade.  

Upplevde 

sårande 

attityder, fick 

dem att inte 

känna sig 

uppmuntrade.  

Sårande 

attityder 

 Vårdkontakten 

som en del av 

livet 

Att ha begränsad frihet att 

resa på grund av regler om 

förbud mot Hiv-infekterade 

personer att få komma in i 

vissa länder. Deltagarna 

upplevde detta som en 

potentiell begränsning som 

hotade att påverka deras 

liv. 

Begränsad frihet 

att resa ger 

upplevelser av 

begränsning, 

kan ha påverkan 

på livet. 

Begränsad 

frihet 

 Begränsad frihet 

Vissa hade upptäckt goda 

konsekvenser som hade 

framkommit av deras 

situation och många 

beskriver känslan av att 

vara lycklig över att ha ett 

liv och en framtid.  

Goda 

konsekvenser av 

deras situation 

som ger känslan 

av lycka över att 

ha ett liv och en 

framtid. 

Lycka 

 

 

Hoppfullhet Livsförändrande 

 

Framtidshopp 

Oförmåga att njuta av sex 

eller någon form av den 

sexuella aspekten var också 

diskuterad, och många 

deltagare tyckte att deras 

egen sexualitet hade 

försvunnit eller tagit ifrån 

dem.  

Deltagare tyckte 

att deras 

sexualitet hade 

försvunnit eller 

tagits ifrån dem.  

Förändrad 

sexualitet 

 Påverkan i det 

dagliga livet 
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Bilaga 3(2) Innehållsanalys 

Tabell 2. Exempel på meningsenheter. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

...som 

sjukvårdspersonal 

som saknar 

tillräckliga 

kunskaper och 

färdigheter om 

HIV-inducerad 

frustration och 

ilska bland 

deltagarna. 

 

 

Sjukvårdpersonal 

saknar tillräckliga 

kunskaper om 

hiv, leder till 

frustration och 

ilska 

Frustration och 

ilska 

 Vårdkontakten 

som en del av 

livet 

En av deltagarna 

anser att trötthet 

är ett resultat av 

stressen efter att 

ha blivit 

diagnostiserad 

som hiv-positiv.  

Trötthet är ett 

resultat av 

stressen ifrån att 

blivit 

diagnostiserad 

hiv-positiv.  

Trötthet  Påverkan i det 

dagliga livet 

Värdet av att ta 

emot stöd från 

någon som lever 

med hiv ansågs 

fördelaktigt 

tillsammans med 

en känsla av att 

tillhöra en grupp. 

Stöd från någon 

som lever med 

hiv gav känsla av 

samhörighet. 

Samhörighet Hoppfullhet Livsförändrande 

Den negativa 

effekten av 

osäkerhet som 

följer av att ha 

HIV skapade en 

förväntan av 

hopplöshet.  

Osäkerhet ifrån 

HIV skapar 

hopplöshet. 

Hopplöshet Hopplöshet Livsförändrande 
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Bilaga 4(1) Artikelöversikt  
Tabell 1. Artikelöversikt på granskade artiklar.  

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Bennett, Jones, James, 

Roberts & Perry.  

2014 

Storbritannien 

As HIV moves towards a 

chronic disease, how 

involvded are patients in 

their own care? 

Kvalitativ metod baserad på sex 

stycken utförda intervjuer i 

fokusgrupper. 

27 deltog, varav 18 

män, 7 kvinnor. Ålder 

25-75 år. Alla 

diagnostiserade med 

hiv eller aids. 

Medel kvalitet 

France, Macdonald, 

Conroy, Byrne, Mallouris, 

Hodgson & Larkan. 

2015 

Irland 

An unspoken world of 

unspoken things: a study 

identifing and exploring 

core beliefs underlying self-

stigma among poeple living 

with HIV and AIDS in 

Ireland. 

Kvalitativ metod baserad på 

semistrukturerade intervjuer. 

 17 deltog, varav 6 

kvinnor, 10 män och 

en transperson. Ålder 

31-51 år.  Alla 

diagnostiserade med 

hiv eller aids. 

Hög kvalitet 

Kylma, Vehvilainen- 

Julkunen & Lahdevirta.  

2001 

Finland 

Hope, despair and 

hopelessness in living with 

HIV/AIDS. 

Kvalitativ metod med Grounded 

Theory som analysmetod. 

Intervjuer utfördes ansikte mot 

ansikte. 

10 deltog, 5 män och 

5 kvinnor. Ålder 33-

55 år. Alla 

diagnostiserade med 

hiv eller aids. 

Hög kvalitet 

Leyva-Moral, Sanchez, 

Lluva-Castano & Mestres-

Camps.  

2015 

Spanien 

Living with constant 

suffering: A different life 

following the diagnosis of 

HIV. 

Kvalitativ metod baserad på 

semitstrukturerade intervjuer. 

32 personer deltog, 

varav 7 kvinnor, 24 

män och 1 

transperson. Alla 

diagnostiserade men 

hiv eller aids.  

 

Hög kvalitet 
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Bilaga 4(2) Artikelöversikt  

Tabell 2. Artikelöversikt på granskade artiklar.  

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Perett & Biley.  

2013 

Storbritannien 

Negotating Uncertainty: The 

transitional process of 

adapting to life with HIV. 

Kvalitativ metod baserad på 

semistrukturerade intevjuer med 

Grounded Thoery som 

forskningsmetod. 

8 personer deltog, 

män allihop. Ålder 24-

57 år. Alla 

diagnostiserade med 

hiv eller aids. 

Medel kvalitet  

Rydström, Ygge, Tingberg, 

Navér & Eriksson.  

2012 

Sverige 

Experience of young adults 

growing up with innate or 

early acquired HIV 

infection- a qualitative 

study. 

Kvalitativ metod baserad på 

semistrukturerade intervjuer, 

utförda av en barnsjuksköterska. 

10 personer deltog, 

varav 5 kvinnor och 5 

män i åldern 15-21 år.  

Alla diagnostiserade 

med hiv eller aids. 

Medel kvalitet 

Wagener, Opstal, Miedema, 

Brandjes, Dahmen, Gorp & 

Roelofs. 

2014 

Nederländerna 

Employment- related 

concerns of HIV-positive 

people in the Netherlands: 

Input for a multidisciplinary 

guideline. 

Kvalitativ metod baserade på 

Grounded Theory som 

forskningsmetod. Utfördes 18 

fokusgruppsintervjuer samt 9 

individuella intervjuer. 

27 deltog, 8 kvinnor, 

19 män. Alla äldre än 

18 år. Alla 

diagnostiserade med 

hiv eller aids. 

Hög kvalitet 

 


