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Abstrakt  
Att diagnostiseras med hiv kan medföra stor chock hos den drabbade 

personen. De flesta kunde aldrig tro att sjukdomen skulle drabba dem. 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av 

att leva med hiv. Litteraturstudien analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Elva studier ingick i analysen som 

resulterade i fem kategorier: att vara känslomässigt nedbruten, att känna 

oro och osäkerhet inför framtiden, att känna rädsla för att bli 

stigmatiserad, diskriminerad och illa behandlad, att känna skuld och oro 

för att skada familjen samt att acceptera och få nya livsperspektiv och 

livsmål. Litteraturstudien visade att personer med hiv kände sig 

känslomässigt nedbrutna, de kände stor osäkerhet inför framtiden och för 

den stigmatisering och diskriminering de och deras familjer utsattes för. 

Genom att tids nog acceptera och försonas med hiv sjukdomen kunde 

många personer få tillbaka hoppet om en möjlig framtid. Slutsats är att 

personer med hiv ser sjukdomen som en stor påfrestning i det dagliga livet 

och de känner sig fortfarande som en utsatt grupp i samhället som inte 

stöttas på samma sätt som andra människor. Därför är det viktigt för 

medmänniskor och vårdpersonal att ha kunskap om sjukdomen ur ett 

inifrånperspektiv, för att därigenom kunna bemöta personer med hiv på ett 

holistiskt och värdigt sätt i enlighet med de behov som finns.  

 

Nyckelord: hiv, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, upplevelser, 

personers 
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Kroniska sjukdomar av olika slag kan drabba vem som helst och kan orsaka stort lidande hos 

den drabbade. Många kroniska sjukdomar förknippas med livshotande och livslånga 

sjukdomstillstånd och är dessutom en ledande dödsorsak världen över. Personer som lever 

med kronisk sjukdom beskriver att känslor av förlust, oro och sorg är framträdande 

(Kristofferzon, Lindqvist & Nilsson, 2010).  

 

Att leva med kronisk sjukdom kan medföra en längtan efter livet såsom det var förut. För 

personer som lever med sjukdom kan det ofta vara svårt att berätta om sin sjukdom och 

fortfarande ses som samma person av andra. Personer med kronisk sjukdom beskriver känslan 

av att vara annorlunda, eller bli sedd som annorlunda från omgivningen, vilket leder till 

lidande. Personer kan uppleva starkt lidande genom att avvika från de rådande normerna och 

genom att avvika från samhällets ideal kan känslan av värdighet gå förlorad (Taylor, Gibson 

& Franck, 2008). De upplever att sjukdomen och kroppen blir en börda som tidigare tagits 

förgivet och de ser sjukdomen och dess behandling som ett hinder i det dagliga livet, det 

uppstår en skillnad mellan det liv de önskar och det liv dem lever (Taylor et al., 2008). 

Framtida val, möjligheter och drömmar förändras, vilket skapar osäkerhet och kan leda till att 

det blir svårt för personer att veta hur de ska hantera sina liv och sina nya livssituationer 

(Kralik, Brown & Koch, 2001). I en studie av Duggleby et al. (2012) framkom att personer 

med kronisk sjukdom kan uppleva att det är svårt och att det tar lång tid att hitta ny mening 

med livet.  

 

En del kroniska sjukdomar är smittsamma (O´Brien, Cross, Higgs, Munro & Chou, 2010). I 

studien av Sgorbini, O´Brien och Jackson (2009) beskriver personer som drabbas av 

smittsamma kroniska sjukdomar sjukdomen som mer stressfylld och påfrestande än en 

skilsmässa, eller att förlora sitt arbete och sin inkomst. De kan förlora känslan av att vara 

normal och förlorar därigenom den frihet som personen är van vid. Smittsamma kroniska 

sjukdomar kan ge känslor av stor chock och rädsla inför den egna livssituationen. Sjukdomen 

kan också väcka stor oro och osäkerhet av vetskapen att inte kunna bli botad och personer 

beskriver en stor rädsla för att dö. Ett centralt fenomen är enligt O´Brien et al. (2010) och 

Sgorbini et al. (2009) att personer som lever med smittsamma sjukdomar känner rädsla för att 

bli avstött och stigmatiserad på grund av sin smittsamhet. Studien av Sgorbini et al. (2009) 

menar att smittsamheten kan medföra att personer med smittsam sjukdom blir isolerade från 

samhället och att det sociala nätverket minskar.  
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En av flera smittsamma kroniska sjukdomar är humant immunbristvirus (hiv). Utan 

behandling utvecklas sjukdomen hiv till tillståndet aids (aquired immune deficiency 

syndrome), ett dödligt sjukdomstillstånd som orsakas av svåra skador på personens 

immunförsvar (Smittskyddsinstitutet, [SMI], 2012). Hiv upptäcktes första gången 1983 och 

har därefter spridits världen över. I dagsläget lever över 30 miljoner människor med hiv och 

årligen rapporteras tusentals nya fall av hiv (SMI, 2012). Hiv infektionen är en allmänfarlig 

och smittspårningspliktig sjukdom där den drabbade är skyldig att genomgå undersökning och 

behandling, samt följa allmänna förhållningsregler ur smittskyddslagen för att undvika att 

smitta andra människor (Smittskyddslagen, SFS 2004:168, kap. 1, 3 § ).  

 

Orsaken till hiv är humant retrovirus. Retroviruset lagras permanent i den smittade personens 

arvsmassa, till skillnad från många andra virusinfektioner som läker ut av sig själva. Viruset 

som lagras i den smittade kroppen försvagar personens immunförsvar. Hiv viruset kan 

överföras från en människa till en annan via kroppsvätskor såsom blod och sädesvätska. 

Smittan kan således överföras via förorenade kanylstick, blodtransfusioner samt via samlag. 

Viruset kan också överföras från en smittad mor till spädbarn vid förlossning och amning. 

Sjukdomen smittar inte vid vardagliga sociala kontakter (SMI, 2012). Idag finns 

bromsmediciner mot hiv med god verkan. Bromsmedicinerna kan aldrig bota infektionen men  

verkar genom att minska mängden virus och på så vis fördröja sjukdomsutvecklingen. Detta 

medför att hiv smittan inte nödvändigtvis behöver utvecklas till det dödliga tillståndet aids 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

Enligt Mullins (2009) finns en stor rädsla för att drabbas av hiv, likväl hos sjukvårdspersonal 

såsom ute i samhället. Många sjuksköterskor ser sjukdomen hiv som ett hot mot den egna 

hälsan och blir på så vis sårbara vid mötet med personer med hiv och kan resultera i distans 

till patienten. Rädslan för sjukdomen kan komma till uttryck både medvetet och omedvetet 

hos sjuksköterskan. I studier (Mullins, 2009; Sherman, 2000) framkommer att rädslan för att 

bli smittad framförallt beror på okunskap kring sjukdomen och det finns en överdriven rädsla 

hos vårdpersonalen för det okända och för att bli smittad av viruset. Att uppträda 

professionellt är av stor vikt vid bemötandet av personer med hiv för att bibehålla deras känsla 

av värdighet och integritet.  
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Forskning kring huruvida personer med sjukdom känner sig och hur det dagliga livet ter sig 

för den sjuka personen är en nödvändighet för att kunna utforma god vård i enlighet med 

personens behov (Jumisko, Lexell & Söderberg, 2007). Enligt Öhman och Söderberg (2004) 

kan förståelse från vårdpersonalens sida främja hälsa och välbefinnande hos personer som 

lever med sjukdom. Vidare beskrivs vikten av förståelse hos sjukvårdspersonalen för att nå 

fram till den enskilda personens lidande och livsvärld. Personer beskriver att tillgänglighet, 

kunskap och professionalism är grundläggande för en god vård.  Med detta som utgångspunkt 

var syftet med denna studie att beskriva personers upplevelser av att leva med hiv.  

 

 

Metod  

En kvalitativ litteraturstudie ur ett inifrånperspektiv med fokus på personers upplevelser 

valdes mot bakgrund av studiens syfte. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 3-4) fokuserar 

den kvalitativa forskningsansatsen på personers upplevelser, livsvärld och vilka meningar 

personen tillskriver sin livsvärld. Forskningen syftar på att förstå, beskriva och förklara 

sociala fenomen ur personers perspektiv.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen inleddes med en pilotsökning. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2010, s. 55-56) är pilotsökningen en första sökning som är av stor betydelse för att ta reda på 

om det finns vetenskaplig litteratur inom det ämne och syfte som valts.  

 

Sökningen begränsades till engelskspråkig litteratur med publiceringsår 2008-2012 med syftet 

att finna den senaste och mest relevanta forskningen inom området, då forskningen och 

riktlinjer kring hiv utvecklats under de senaste åren. Ett annat inklusionskriterium var att 

artiklarna vid litteratursökningen skulle vara internationella, vetenskapliga och kvalitativa 

artiklar som beskriver personers upplevelser av att leva med hiv. Sökorden som användes var: 

hiv, experience, qualitative, illness, reactions, coping, future, understanding, quality of life 

och living with, dessa har använts i olika kombinationer. Den booleska sökoperatoren AND 

användes vid sökningen. Enligt Willman et al. (2010, s. 66-67) används booleska 

sökoperatorer för att på mest effektiva sätt kombinera sökorden. Sökoperatorn AND användes 

i syfte att avgränsa sökningen.  
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Enbart studier med personer som förvärvat sin diagnos i ungdoms- eller i vuxen ålder 

inkluderades i litteratursökningen, det vill säga de personer som inte smittats som nyfödda. 

Artiklar som handlar om upplevelsen av att ha drabbats av hiv efter sexuella övergrepp 

exkluderades. Sökningen kompletterades genom en manuell litteratursökning utifrån 

referenslistor i tidskrifter och artiklar (jmf. Willman et al., 2010, s. 80-82). 

 

Den systematiska litteratursökningen gjordes i referensdatabaserna CINAHL, PubMed och 

PsycINFO, på grund av dess hälsovetenskapliga och medicinska inriktning (Willman et al., 

2010, s. 72-73). MeSH-termer används i databasen PubMed för att stämma överrens med 

databasens terminologi. I databasen CINAHL används motsvarigheten CINAHL Subjects 

Headings (Willman et al., 2010, s. 63-65). Litteratursökningen avslutades då inga nya 

relevanta träffar framkom. Resultatet från den systematiska litteratursökningen var 15 studier 

som överrenstämde med studiens syfte och inklusionskriterier, varav elva var av tillräckligt 

hög kvalitet för analys. En översikt av litteratursökningen presenteras i tabell 1.  

 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 
Cinahl 2012-09-10 

Söknr *) Söktermer Antal 

träffar 

Antal  

valda 

1 CH Hiv 15022  

2 FT Experience 27442  
3  1 AND 2 585  
4 FT Qualitative  20939  
5  3 AND 4 138 7 

6 FT Illness 25889  
7  1 AND 6 558  
8 FT Reactions 3364  
9  7 AND 8 8 2 

10 FT Coping 7023  

11  1 AND 10 225  

12 FT Experience of living with hiv 45  

PubMed 2012-09-11     

*MSH–Meshtermer i databasen PubMed, CH-CINAHL Headings i databasen CINAHL, FT–fritextsökn. 
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Forts. Tabell 1 Översik av litteratursökning 

PubMed 2012-09-11     

Söknr                            *)              Söktermer                                            Antal                  Antal 

                                                                                                                         träffar              valda    
1 MSH Hiv 61194  

2 FT Experience 98353  

3  1 AND 2 1896  

4 FT Future 138754  

5  3 AND 4 147  

6 FT Qualitative 38513  

7  5 And 6 25 1 

8 FT Understanding 162935  

9  1 AND 8 3209  

10 FT Living with 284478  

11  9 AND 10 516  

12  11 AND 6 88 4 

PsycInfo 2012-09-11     

1 FT Hiv 8867  

2 FT Experience 77141  

3  1 AND 2 1213  

4 FT Quality of life 15936  

5  3 AND 4 75 1 

6 FT Coping 10208  

7  5 AND 6 12  

*MSH–Meshtermer i databasen PubMed, CH-CINAHL Headings i databasen CINAHL, FT–fritextsökn. 

 
 

Kvalitetsgranskning 

De 15 artiklar som svarade mot studiens syfte och överensstämde med inklusionskriterierna 

kvalitetsgranskades. Kvalitetsgranskningen skedde utifrån ett granskningsprotokoll ( jmf. 

Willman et al., 2010, s. 156-157) för studier av kvalitativ metod. Studierna granskades 

gällande problemformulering, kontext, urval, etiskt resonemang, metod för datainsamling och 

dataanalys, resultat/huvudfynd, giltighet samt kommunicerbarhet. Därefter bestämdes 

studiens sammanfattande kvalitet med hjälp av procentindelning. Varje positivt svar utifrån 

granskningsprotokollet gav studien ett poäng. Studiens totala resultat räknades därefter ut i 

procent för att graderas i hög, medel respektive låg kvalitet. Hög kvalitet innebär att studiens 

totala poängsumma representerar 80-100 % av den totala maximala poängsumman, medel 

kvalitet innebär 70-79 % och låg kvalitet 60-69 % (Willman et al,. 2010, s. 94-96,156). Fyra 

studier av låg kvalitet uteslöts inför analysarbetet. Tabell 2 presenterar de studier som 

användes i analys.  
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Tabell 2. Studier i analysen (n=11) 
Författare, 

år, Land 
Typ av  

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Andersson, Elam, 

Gerver, Solarin, 

Fenton & 

Easterbrook 

2010 

Storbritannien 

 

Kvalitativ 

 

15 män 

10 kvinnor 

 

Semistrukturerad 

intervju, induktiv 

kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Fem teman framkom: förvirring, 

döds- och självmordstankar, 

biografiska störningar, slutet på 

intima relationer samt acceptans. 

Deltagarna uttryckte svårigheter 

med att leva som de tidigare gjort 

och beskrev även att de sociala 

relationerna förändrades. 

 

 

Medel 

De Santis & 

Barroso 

2011 

USA 

Kvalitativ 7 män 

8 kvinnor 
Semistrukturerad 

intervju, kvalitativ 

innehållsanalys 

Fyra teman framkom: att 

konfrontera dödlighet och 

sjukdomskänsla, att kämpa med 

förändring, att möta en brist av 

psykosocialt stöd och att uppleva 

sårbarhet. 

 

Hög 

Gilbert & Walker 

2010 

Sydafrika 

Kvalitativ 12 män 

32 kvinnor 

Intervju, 

grounded theory 

Deltagarna beskrev rädsla för att 

möta diskrimination i samhället. De 

beskrev också känslor av skuld och 

skam som de förknippade med 

sjukdomen. 

 

Hög 

Ho, Twinn & 

Cheng 

2010 

Kina 

Kvalitativ 30 män 

6 kvinnor 

Intervju/fokus- 

gruppsintervju, 

kvalitativ tematisk 

analys 

Studien beskrev känslan av att 

drabbas av hiv och hur deltagaren 

tog sig vidare trots 

sjukdomsbeskedet. Studien beskrev 

också attityder som deltagarna 

mötte på grund av sin sjukdom. 

 

Hög 

Kako, Stevens & 

Karani 

2011 

Kenya 

Kvalitativ 40 kvinnor Intervju, narrativ 

innehållsanalys 

Studien resulterade i fyra centrala 

teman: omedelbara intensiva 

känsloreaktioner, 

hemlighetshållande av hiv 

diagnostiken, accepterande av 

sjukdomen, frihet genom 

avslöjande. De beskrev processer 

till att kunna leva normalt igen trots 

hiv. 

 

Hög 

Martinez, Lemon 

& Hosek 

2012 

USA 

Kvalitativ 8 män 

6 kvinnor 

Intervju, 

fenomenologisk 

analys. 

Studien beskrev känslor av ilska, 

depression, ångest och rädsla för 

kroppsliga förändringar. Deltagarna 

beskrev känslor av skam och illvilja 

från vänner och familj och beskrev 

därför svårigheter i att berätta om 

hiv diagnosen. 

 

Hög 

McCall, Browne 

& Reimer-

Kirkham 

2009 

Kanada 

Kvalitativ 8 män Semistrukturerad 

intervju, induktiv 

kvalitativ tematisk 

innehållsanalys. 

 

Fyra teman framkom: rädsla för att 

bli avvisad i vårdkontakter, hitta 

styrka i motgång, kämpa med 

symtomen samt att möta vardagliga 

problem genom att leva med hiv. 

 

Hög 
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Tabell 2. Forts. Studier i analysen (n=11) 
Författare, 

år, Land 
Typ av  

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Russel & Seeley 

2010 

Uganda 

 

Kvalitativ 

 

34 män 

36 kvinnor 

 

Intervju/obser- 

vation, narrativ 

tematisk analys 

 

Studien beskrev deltagarnas 

upplevelser av processen från ett 

kaotiskt hiv besked till att de 

återfick förmågan att återta kontroll 

över livet igen. Detta var 

beskrivningar av deltagare som 

införlivat hiv i det dagliga livet och 

som återfått känslan av att vara 

normal. En rörelse från att 

inledningsvis ha sett sjukdomen 

som terminal, snarare än kronisk. 

 

 

Hög 

Watkins-Haynes, 

Pittman-Gay & 

Beaman 

2012 

USA 

Kvalitativ 30 kvinnor Semistrukturerad 

intervju, tematisk 

analys 

Studien beskrev hur deltagare 

införlivat tanken om att kunna leva 

med hiv, istället för att dö av 

sjukdomen. Genom stödgrupper 

fick de träna sina coopingstrategier 

och kunde därigenom acceptera 

sjukdomen, samt lärde sig hantera 

stigmatisering. Många av 

deltagarma var sedan tidigare 

missbrukare och fick lära sig att i 

framtiden leva ett hälsosamt liv. 

 

Hög  

Zhou 

2010 

Kina 

Kvalitativ 15 män 

6 kvinnor 

Semistrukturerad 

intervju, 

fenomenologisk 

analys 

Studien beskrev känslan av 

osäkerhet inför framtiden. 

Deltagarna beskrev svårigheter i att 

planera långsiktigt. Plikter 

gentemot familjen värderades högst 

och den egna hälsan kom i andra 

hand. 

 

Hög 

Zukoski & 

Thorburn 

2009 

USA 

Kvalitativ  9 män 

7 kvinnor 

Intervju, 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien beskrev svårigheter i form 

av stigmatisering och 

diskriminering som deltagarna 

mötte i samhället. Studien belyste 

såväl sociala problem i 

familjerelationer som 

avståndstagande vid 

sjukvårdskontakter. 

 

Medel 

 

 

Analys 

Analys av data skedde med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats utifrån 

Graneheim och Lundman (2004). Artiklarna analyserades gemensamt för att undvika att 

viktig information gick förlorad. Genom att gemensamt arbeta med analysprocessen minskade 

risken för tolkningar av materialet, då en manifest kvalitativ innehållsanalys handlar om att 

analysera materialet utan egen tolkning. Metoden innebär att textsenheter utifrån studiens 
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syfte och eventuell frågeställning extraheras ur texten (Graneheim & Lundman, 2004), vilket i 

denna litteraturstudie resulterade i 191 textenheter. Textenheterna kodades därefter för att lätt 

kunna hänföras till originalkällan. Textenheterna kondenseras, vilket innebär att texten kortas 

ner utan att förlora kärnan i innehållet. De kondenserade textenheterna kategoriseras sedan i 

flera små steg för att undvika tolkningar av texten. Med kategori menas en grupp av 

textenheter som delar gemensamt innehåll. Dessa kategorier jämförs och bildar tillsammans 

slutgiltiga kategorier som därefter ligger till grund för studiens resultat (jmf. Graneheim & 

Lundman, 2004). Första kategoriseringen resulterade i 52 kategorier och vid slutet av 

analysprocessen framkom fem slutkategorier. Kategoriseringen skedde i sex steg. Under 

analysprocessen gick författarna tillbaka till originaltexten i syfte att säkerställa att egna 

tolkningar av texten undveks (jmf. Graneheim & Lundman, 2004).  

 

 

Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fem kategorier. Dessa kategorier presenteras i 

tabell 3. Presentation av resultatet sker i brödtext och illustreras med citat från originaltexter.   

 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n = 5) 

Kategorier 

- Att vara känslomässigt nedbruten  

- Att känna oro och osäkerhet inför framtiden 

- Att känna rädsla för att bli stigmatiserad, diskriminerad och illa behandlad 

- Att känna skuld och oro för att skada familjen 

- Att acceptera och få nya livsperspektiv och livsmål 

 

 

Att vara känslomässigt nedbruten  

I studier (Anderson et al., 2010; De Santis & Barroso, 2011; Watkins-Hayes, Pittman-Gay & 

Beaman, 2012) beskrevs att personer med hiv upplevde psykiska förändringar efter hiv 

diagnosen. Att ha drabbats av hiv beskrevs ge känslan av stor chock, vilket gjorde att de 

kände sig halva och ofullständiga (Anderson et al., 2010; De Santis & Barroso, 2011; Ho, 

Twinn & Cheng, 2010; Kako, Stevens & Karani, 2011; Martinez, Lemos & Hosek, 2012; 

McCall, Browne & Reimer-Kirkham, 2009; Watkins-Hayes et al., 2012). Enligt Anderson et 
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al. (2010) och McCall et al. (2009) beskrevs att personer aldrig kunnat tro att sjukdomen 

skulle drabba dem.  

 

          Times you can wake up and you just feel you are down, you feel that you are  

          very sad. You just imagine, Why me? Why me? Why me? Times have come when 

          I hate myself. Yes, I hate myself. And I say, ”Why me? Where did I go wrong?  

         God, why do you hate me so much? (Kako et al., 2011, s. 284). 

 

Studier (Ho et al., 2010; Kako et al., 2011; Martinez et al., 2012; Watkins-Hayes et al., 2012) 

beskrev personer känslor av att vara förstörd och känslomässigt nedbruten. Personer med hiv 

kände sig förtvivlade, deprimerade och ledsna en tid efter sin hiv diagnos. I studier (Anderson 

et al., 2010; Kako et al., 2011) beskrev personer också känslor av nedstämdhet och ilska då de 

inte visste hur de skulle hantera sin nya livssituation. Enligt studien av De Santis och Barroso 

(2011) kände personer sig som fångar då de inte kunde fly från sin svåra situation. Den 

känslomässiga påfrestningen som det enligt Zhou (2010) innebar att leva med hiv, kunde leda 

till att personer kände att livet var meningslöst och frågade sig om livet var värt att leva. 

Flertalet studier (Anderson et al., 2010; De Santis & Barroso, 2011; Gilbert & Walker, 2010: 

Ho et al., 2010; Kako et al., 2011; Zhou, 2010) beskrev hur det hos en del personer framkom 

en önskan om att dö och hur personer på grund av känslor av meningslöshet började tänka på 

att ta sitt liv. En del personer började planera självmord.  

 

          I went to the 10th floor to commit suicide. I wanted to climb over the glass walls.  

         I was waiting for people to come out of those benches that are near the wall so  

         that I may use those benches to go over. I wanted to commit suicide, but I didn´t 

         do it (Kako et al., 2011, s. 284).   

 

Att känna oro och osäkerhet inför framtiden 

I flertalet studier (Anderson et al., 2010; De Santis & Barroso, 2011; Gilbert & Walker, 2010; 

Ho et al., 2010; Kako et al., 2011; Martinez et al., 2012; Russel & Seeley, 2009; Zhou, 2010) 

beskrev personer med hiv en oro och osäkerhet inför framtiden och var sjukdomen skulle 

komma att leda dem. Enligt studier (De Santis & Barroso, 2011; Martinez et al., 2012) 

beskrevs en oro över sin fysiska hälsa och kropp och det framkom även en oro och osäkerhet 

för att de kroppsliga förändringarna skulle komma att påverka planer och karriär. Andra 
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beskrev en osäkerhet inför att i framtiden utsättas för långvarigt lidande (Ho et al., 2010; 

Zhou, 2010) och för att i framtiden bli immobiliserad och beroende av andra människor (De 

Santis & Barroso, 2011).  

 

Enligt studier (Anderson et al., 2010; Gilbert & Walker, 2010; Ho et al., 2010; Martinez et al., 

2012; Zhou, 2010) beskrev personer en känsla av att livsmål och förväntningar av livet blivit 

störda och att de inte längre kunde leva som de föredrog, många var övertygade om att de 

förlorat den framtid de tänkt sig. De beskrev en osäkerhet då planer inför framtiden stoppades 

och att de inte längre kunde planera långsiktigt. Enligt Anderson et al. (2010) bidrog det till 

att strukturen i det dagliga livet stördes och kunde enligt Martinez et al. (2012) leda till att 

personer började ifrågasätta sin egen framtid. I flertalet studier (Anderson et al., 2010; Gilbert 

& Walker, 2010; Ho et al., 2010; Martinez et al., 2012; Zhou, 2010) beskrev personer känslor 

av inskränkt frihet och att livets goda tider var förbi.  

 

          …And they told me and I kinda expected it but it did break my heart, though, cause 

           it´s hard. The first thing that you think it´s that, oh yeah, I am gonna die, or my 

           life is gonna be shorter now, and you have a lot of plans and you´re like stopped…  

          (Martinez et al., 2012, s. 285).    

 

Enligt ett flertal studier (Anderson et al., 2010; Ho et al., 2010; Kako et al., 2011;Martinez et 

al., 2012; Russel & Seeley, 2009; Watkins-Hayes et al., 2012; Zhou, 2010) kände personer 

med hiv en osäkerhet genom att leva med en obotlig sjukdom, de ifrågasatte enligt studier 

(Anderson et al., 2010; De Santis & Barroso, 2011; Watkins-Hayes et al., 2012) sina 

överlevnadschanser och hur de kunde leva med hiv. Personer med hiv associerade sjukdomen 

med omedelbar död, en dödsdom (Anderson et al., 2010; Ho et al., 2010; Kako et al., 

2011;Martinez et al., 2012; Russel & Seeley, 2009; Watkins-Hayes et al., 2012; Zhou, 2010). 

I studien av Zhou (2010) beskrev en person ”It is like everyone is lining up [to die], and it will 

be your turn soon” (s. 315). I studien av Anderson et al. (2010) beskrevs att personer som 

upplevde döden som nära, gav upp sitt normala liv. Känslor av oro och osäkerhet beskrevs 

inför att möta sin förestående död (Anderson et al., 2010; De Santis & Barroso, 2011; 

Watkins-Hayes et al., 2012). Samtidigt beskrevs i studien av Zhou (2010) en önskan hos 

personer att leva längre, både för sin egen och för familjens skull. 
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Att känna rädsla för att bli stigmatiserad, diskriminerad och illa behandlad 

Enligt flertalet studier (De Santis & Barroso, 2011; Gilbert & Walker, 2010; McCall et al., 

2009; Zukoski & Thorburn, 2009) beskrevs hiv  som en sjukdom utsatt för stigmatisering och 

diskriminering. I studien av Gilbert och Walker (2010) framkom att personer med hiv 

upplevde att andra människor såg hiv som spetälska som borde separeras från samhället. I 

studier av Anderson et al. (2010) och McCall et al. (2009) beskrev personer med hiv en rädsla 

för att bli sedda och dömda utifrån sin status. De beskrev upplevelser av att andra människor 

såg dem som en sjukdom och inte som en människa samt att andra såg på dem som 

homosexuella, lösaktiga eller som drogmissbrukare (Zukoski & Thornburn, 2009). Detta 

kunde enligt Zukoski och Thorburn (2009) ge upphov till känslor av ilska och missmod. 

Vidare framkom det i studien av Gilbert och Walker (2012)  att personer med hiv kände en 

psykisk påfrestning då de levde i samhällen som inte stöttade dem, som pratade illa om dem 

och som hade synen att de förtjänade att drabbas av viruset. 

 

         If you´re pos, you got it from sex, that´s the highets probability, therefore, you 

          are a slut. Um, therefore, you are queer, you are any number of other things 

         that everybody is but nobody admits. Um, it´s about giving other people a 

         reason of power over you, that´s what it is (Zukoski & Thorburn., 2009, s. 270). 

 

I ett flertal studier (De Santis & Barroso, 2011; Gilbert & Walker, 2010; Kako et al., 2011; 

Martinez et al., 2012; Russell & Seeley, 2009; Zukoski & Thorburn, 2009) framkom att 

personer med hiv kände rädsla för att bli utsatta för verbala övergrepp och förnedring samt att 

de därigenom skulle bli avstött och förlora sitt psykosociala stöd. Enligt 

De Santis och Barroso (2011) kunde anledningen vara personers upplevelser av att andra med 

hiv behandlades illa på grund av sjukdomen. I studier (De Santis & Barroso, 2011; McCall et 

al., 2009; Zukoski & Thorburn, 2009) beskrevs känslor av att bli avvisade av familj, vänner 

och i andra sociala sammanhang, vilket enligt studien Watkins-Hayes et al. (2012) gav 

upphov till känslor av ensamhet. Ensamheten beskrevs av personer med hiv som det värsta 

med att leva med sjukdomen och de sociala förändringarna till följd av stigmatisering och 

diskriminering uppmärksammades enligt personerna mer än de fysiska. Enligt studier (De 

Santis & Barroso, 2011; McCall et al., 2009; Zukoski & Thorburn, 2009) kunde detta leda till 

att personer med hiv hade svårt att känna sig älskvärda.  
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          Hardly anybody knows, the only people that know are my father and mother  

          who are the…are the most affected…I like it like that…hardly anyone knows… 

         It worries me that they [my friends] are going to, like, reject me or something… 

         I don´t like to mention it to anyone (Martinez et al., 2012, s. 284).     

 

I flertalet studier (De Santis & Barroso, 2011; Gilbert & Walker, 2010; Kako et al., 2011; 

Martinez et al., 2012) beskrev personer med hiv rädsla för problem i familjerelationer och i 

äktenskapet vid avslöjandet av sin status. I studierna av Gilbert och Walker (2010) och Ho et 

al. (2010) framkom ytterligare en rädsla, att avslöjandet av sjukdomen skulle leda till att de 

förlorade sitt arbete. I studien av Ho et al. (2010) beskrev personer med hiv så stor rädsla för 

att bli utsatta för diskriminering och stigmatisering att de hellre skulle ta sitt liv än att avslöja 

sin diagnos. Enligt studien av Gilbert och Walker (2010) bidrog detta att personerna höll 

beskedet för sig själva.  

 

          If you are tested, you will not tell your husband, because you are scared he will 

          ask you, ”Where did you get it? You have been a prostitute? Maybe you have  

          not been faithful?” This will bring problems in the marriage. So, you have a  

          problem. You know you are sick, but you continue doing the same life. Even some  

          go back to conceive and beast-feeding because they don´t want their husbands to  

         know (Kako et al., 2011, s. 286).  

 

I flertalet studier (De Santis & Barroso, 2011; Kako et al., 2011; Zukoski & Thorburn, 2009) 

beskrev personer med hiv att anledningen till avvisande och avstötning ofta var andra 

människors rädsla och okunskap för hiv. De beskrev sig bli annorlunda eller illa behandlade 

av andra människor på grund av sjukdomen och de beskrev att andra undvek dem. Andra ville 

inte vara nära dem, tala med dem eller röra vid dem (Anderson et al., 2010; De Santis & 

Barroso, 2011; Gilbert & Walker, 2010; Watkins-Hayes et al., 2012; Zukoski & Thorburn, 

2009). Vidare framkom personers känslor av upprördhet och frustration då de inte längre fick 

vara nära andra (De Santis & Barroso, 2011; Kako et al., 2011; Zukoski & Thorburn, 2009). 

Personer med hiv beskrev upplevelser av att regler sattes upp för sociala interaktioner på 

grund av andra människors rädsla för spridning av viruset.”Because they won´t touch you. 

They act scared to touch you. They put on gloves right away- just to touch your skin- like they 

don´t know HIV is not spread that way” (Zukoski & Thornburn, 2009, s. 271).  
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Att känna skuld och oro för att skada familjen 

I studier (Ho et al., 2012; Kako et al., 2011) beskrev personer med hiv oro och osäkerhet inför 

att berätta för familjen om sin diagnos. De beskrev enligt studier (De Santis & Barroso, 2011; 

Gilbert & Walker, 2010; McCall et al., 2009; Zukoski & Thorburn, 2009) känslor av skam 

och skuld över sin sjukdom och kände skyldigheter att göra sitt bästa för att skona sina 

familjer från skammen. Det framkom i studier (Ho et al., 2012; Kako et al., 2011) att personer 

strävade efter att familjen inte skulle behöva lida och det fanns även en stor oro hos personer 

att avslöjandet skulle komma att skada familjen, då det kunde vara smärtsamt för dem att höra 

om beskedet. I studien av Gilbert och Walker (2010) beskrev en person med hiv: ”When I told 

my grandmother (about being HIV+), she got sick and died of the shock and hurt from the 

news” (Gilbert & Walker, 2010, s. 142). Personer beskrev dessutom en stor oro för att göra 

sina föräldrar besvikna över hiv diagnosen (Kako et al., 2011) och att de därigenom skulle 

förstöra familjens liv (McCall et al., 2009). Enligt Kako et al. (2011) och Russel och Seeley 

(2009) fanns en särskild oro hos personer med hiv att förstöra sina barns framtid och 

framtidshopp genom avslöjandet av sin status. Många beskrev sig känna skyldigheter mot 

familjen och de kände rädsla för konsekvenserna av den egna döden då de lämnar familjen 

bakom sig (Zhou, 2010). 

 

          The community is not very supportive. They speak very negatively about HIV 

          infected people hence I travel from Port Elizabeth to Johannesburg (1200 km) 

          to receive my medication to spare my mother the shame in the community as 

         she is a very well known person in the community (Gilbert & Walker, 2010, s. 143).   

 

I studier (Ho et al., 2010; Martines et al., 2012; Zukoski & Thorburn, 2009) beskrevs 

skyldigheter att minska spridningen av viruset och att skydda sin familj genom att undvika 

intima relationer. De beskrev att skyldigheten att undvika smittspridning ledde till negativa 

konsekvenser för familjen då de övervägde att inte skaffa biologiska barn i framtiden, och då 

riskera att smitta barnet med hiv.  

 

Att acceptera och få nya livsperspektiv och livsmål 

I studien av Zhou (2010) framkom att många personer med hiv accepterade att livet inte är 

enkelt och att det finns många utmaningar i ett mänskligt liv. Eftersom det inte fanns något 

botemedel beskrev personer i studien av Russell och Seeley (2009) att de tillslut lärde sig att 
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leva med sjukdomen. De accepterade hiv som en del av livet (Anderson et al., 2010; Watkins-

Hayes et al., 2012) och kunde till slut acceptera sin egen dödlighet och livet med en dödlig 

sjukdom (Zukoski & Thorburn, 2009). Personer med hiv beskrev att de genom acceptans 

slutligen blev starka (Kako et al., 2011 & Watkins-Hayes et al., 2012). Enligt McCall et al. 

(2009) kände de sig tvungen att glömma bort sjukdomen och de fortsatte att leva livet så 

normalt som möjligt. Personer med hiv utvecklade nya strategier och lärde sig att hitta vägar 

och lösningar för att leva med hiv (Kako et al., 2011; Martinez et al., 2012). Detta ledde enligt 

McCall et al. (2009) till att de slutligen kunde möta sin framtid med beslutsamhet, ”I got tired 

of waiting to die. I said, kumbe [to my suprise], it [death] will never come. So, I forgot about 

dying. I continued with life” (Kako et al., 2011, s. 287).  

 

Personer med hiv uppfattade sjukdomen som en möjlighet att lära och att leva ett bättre liv 

med en ny livssyn och nya personliga livsmål och regler (Ho et al., 2010; Russell & Seeley, 

2009). Enligt studien av Zhou (2010) uttrycktes en tacksamhet över livet och att få överleva 

en dag utan problem. I studier (Russell & Seeley, 2009; Zhou, 2010) beskrev personer hur de 

förflyttade sig från en situation av hopplöshet till att få nytt hopp för livet och framtiden och 

hur de fick nya perspektiv på livet och döden.  

 

I studien av McCall et al. (2009) beskrev personer med hiv behov av att leva på sitt eget sätt. I 

studien Zhou (2010) beskrevs vikten av att leva ett meningsfullt liv efter hiv diagnosen, ”I 

cannot control the lenght of time, but I can control the depth of time” (Zhou, 2010, s. 319). 

Det framkom i studier (Zhou, 2010; Zukoski & Thornburn, 2009) att personer genomgick en 

förändring till att bry sig mindre om vad andra människor tänker och tycker. Det beskrev i 

studien av Zhou (2010) en känsla av att de var mer ansvariga än innan sjukdomen och de 

kände sig som bättre personer efter hiv beskedet. Personer med hiv beskrev sig själva som 

snällare, mer omtänksamma, toleranta och generösa. Enligt studien av Russel och Seeley 

(2009) beskrev de sig ha ett stort behov av att hjälpa andra människor genom att berätta om 

sina erfarenheter till dem som befinner sig i likande situationer. Att vara öppen om sin 

diagnos och hjälpa andra trots egna svårigheter beskrevs i studier (McCall et al., 2009; Zhou, 

2010) ge känsla av värdighet och tillfredställelse. 

 

          Well, it´s not just me. I´m not the first one. Neither am I the last one to have 

          this particular disease. You just have to try and find a solution for this disease. 
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          So what you do- you eat well, take a balanced diet, be stress-free, and then life   

          continues (Kako et al., 2011, s. 287).   

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med hiv. I 

resultatet framkom fem kategorier; att vara känslomässigt nedbruten, att känna oro och 

osäkerhet inför framtiden, att känna rädsla för att bli stigmatiserad, diskriminerad och illa 

behandlad, att känna skuld och oro för att skada familjen och att acceptera och få nya 

livsperspektiv och livsmål. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkom att personer kände sig känslomässigt nedbrutna efter 

att de fått besked om att de var smittade med hiv. Personer tänkte aldrig att sjukdomen skulle 

drabba dem, de kände sig förtvivlade och deprimerade, det framkom även tankar om att ta sitt 

liv. Enligt Marzuk (1994) kan allvarliga sjukdomar medföra psykiska förändringar hos 

personer såsom depression, ångest samt känslor av hopplöshet. Personer i studien av Marzuk 

(1994) kände sig känslomässigt nedbrutna och lade all fokus på sin sjukdom. Sjukdomen 

inverkade på livets alla plan, såväl socialt som psykiskt. Personer beskrev att sjukdomen hade 

tagit en del av dem och de såg inte sig själva som samma person som innan sjukdomen, vilket 

beskrevs som en stor förlust.  

 

Enligt Marzuk (1994) kunde sjukdomen hiv leda till ökad självmordrisk. Även andra 

allvarliga sjukdomar och isolation till följd av sjukdom kunde vara en riskfaktor för självmord 

och leda till tankar hos personer om att ta sitt liv. I studien av Kraft, Jobes, Lineberry, Conrad 

och Kung (2010) framkom att självmord kunde ses som en enkel utväg för att slippa leva med 

ständig smärta. Personer beskrev självmord som den enda utvägen från ett ohanterbart liv. 

Enligt Antonovsky (1987, s. 9) har personer olika motståndskraft till att möta och hantera 

svårigheter i livet. En förutsättning för att personer ska klara av den typ av påfrestning som 

det innebär att drabbas av en kronisk eller dödlig sjukdom är att de känner en känsla av 

sammanhang (KASAM) (Antonovsky, 1987, s. 42-45). En viktig del i KASAM är känslan av 

hanterbarhet. Brist på hanterbarhet gör att personer känner sig som offer för de 

omständigheter som de utsätts för och att de känner att livet är orättvist. Känsla av 

hanterbarhet gör att personer som drabbas av sjukdom kan reda sig och inte sörja för alltid. I 
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litteraturstudiens resultat  visade personer stor samstämmighet i att vara känslomässigt 

nedbrutna och förstörda, vilket medförde att resultatet kan förstås utifrån brist på känsla av 

hanterbarhet hos personerna med hiv. Denna brist på hanterbarhet kan vara en bidragande 

orsak till att många personer i litteraturstudien kände sig känslomässigt nedbrutna och 

övervägde att begå självmord och planerade självmord.  

 

Genom samtal hade personerna i litteraturstudien kunnat erhålla känsla av hanterbarhet och 

känsla av att kunna möta livet och de krav som ställs på dem. Två studier (Davis, Mbugua, 

Koch & Johnson, 2011; Kara & Mirici, 2004) menade att det ofta fanns ett stort behov av 

samtal hos personer med sjukdom och att det därför är viktigt att vårdpersonalen kan bistå 

med samtal till dem. Detta kan också enligt Davis et al. (2011) medföra att vårdpersonalen i 

tid kan underlätta livet för personer som är känslomässigt nedbrutna och upptäcka de som är i 

riskzonen för att begå självmord. Vårdpersonalen kan då preventivt sätta in åtgärder som 

passar enskilda personer och få deras liv att bli mer hanterbara. En annan studie av Schwartz-

Lifshitz, Zalsman, Giner och Oquendo (2012) visade däremot att vanliga samtal inte hade lika 

stor effekt ur suicidpreventionssyfte och att det istället var ett komplext program mellan 

kognitiv beteendeterapi och antidepressiva läkemedel som sjukvårdspersonalen främst borde 

fokusera på för att på bästa sätt förebygga suicid. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att personer med hiv kände stor oro och osäkerhet 

inför sin egen framtid och var sjukdomen skulle komma att leda dem. De beskrev oklarheter 

kring livets mening och började ifrågasätta sin egen framtid. Personer var övertygade om att 

de förlorat den framtid som de hade tänkt sig och  beskrev att oron för en förestående död 

alltid fanns påtagligt närvarande och störde det dagliga livet. Enligt Pierson, Curtis och 

Patrick (2002) är personer som lever med kronisk sjukdom ofta bekymrade över sin egen död. 

De funderade över hur döden skulle komma att inträffa och oroade sig för en långdragen och 

plågsam död, vilket även resultatet i denna litteraturstudie visade. Studien av Kant Jha, 

Plummer och Bowers (2011) beskrev att det var smärtsamt att veta att man skulle dö långt 

innan förväntad livslängd och att det var svårt att se döden som naturlig. Det förekom enligt 

Olsson, Östlund, Strang, Jeppson-Grassman och Friedrichsen (2010) ofta hos patienter ett 

stort behov av att få prata om döden och sin egen dödlighet, då det enligt Pierson et al. (2002) 

kunde lindra den oro som många personer kände inför sin egen död.  
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Tsarenko och Polonsky (2011) menar dock att även då det finns stor samstämmighet i 

personers upplevelser av hiv som en dödsdom, har detta förändrats de senaste åren. De menar 

att dagens syn på hiv har förändrats från att upplevas som en dödsdom till att upplevas som en 

kronisk sjukdom som går att leva med. Antonovsky (1987, s. 44-45) menar att de 

omständigheter som personen utsätts för kan mötas kaotiskt och oförklarlig eller strukturerat 

och begripbar. Vidare menar Antonovsky (1987, s. 45) att begriplighet, som är en komponent 

i KASAM, gör att personen som möter sjukdom och hotande död har resurser för att hantera 

sitt liv och förvänta sig en framtid. Resultatet i litteraturstudien kan förstås som en brist på 

begriplighet hos personer som drabbades av hiv då de uttryckte känslor av kaos och 

oförutsägbarhet inför framtiden. Därför är det viktigt att vårdpersonalen vågar prata om 

sjukdomen och om döden med den sjuka personen så att denne kan få en känsla av att 

tillvaron är begriplig. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att personer kände stor rädsla för stigmatisering, 

diskriminering och illa behandling i samband med avslöjandet av sjukdomen. Många hade 

erfarenheter kring att andra personer med hiv behandlades illa i samhället och beskrev en stor 

rädsla för andra människors reaktioner. Därför hemlighets höll många personer med hiv sin 

diagnos. Ett centralt fenomen var rädslan för avvisande och utstötning. Enligt Kang, Rapkin 

och DeAlmeida (2006) är avvisande vanligt förekommande vid många kroniska sjukdomar 

och avvisande och utstötning kan enligt studier (Kang et al., 2006; Kara & Mirici, 2004) ge 

upphov till känslor av ensamhet. Ensamheten beskrevs av personer i litteraturstudien som en 

av de värsta delarna med att leva med sjukdomen. Särskilt påfrestande var det då de närmast 

anhöriga eller vännerna svek, och inte längre ville kännas vid den sjuka personen (Dahlberg, 

2007). Ensamheten på grund av socialt avvisande vid sjukdom kunde enligt Kang et al. (2006) 

också leda till sänkt självkänsla, vilket också framkom i denna litteraturstudie då personer inte 

längre kände sig älskvärda. Enligt Lowe och McBride-Henry (2012) är känsla av gemenskap 

viktigt för varje persons existens. Gemenskap med andra människor ger personer känsla av 

tillhörighet och trygghet. Personerna vet att någon finns där och hjälper till, även när livet är 

svårt och osäkert. Resultatet i denna litteraturstudie kan förstås som brist på gemenskap hos 

personerna. Detta kan ha bidragit till att den grundläggande tillhörigheten och tryggheten gått 

förlorad, då personerna kände att ingen fanns där och stöttade dem. Vidare beskrev Kang et 

al. (2006) att ensamheten och stigmatiseringen på grund av sjukdom kunde upplevas och 

beskrivas olika beroende på personens sociala status, kön och sexualitet. Homosexuella eller 

bisexuella kunde uppleva denna ensamhet och diskriminering annorlunda än heterosexuella 
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på grund av kulturella förhållningssätt och regler mot hiv sjukdom och sexuell läggning.  

 

I resultatet i denna litteraturstudie beskriver personer fortfarande framträdande känslor och 

upplevelser av stigmatisering och diskriminering. Studier (Tyer-Viola, 2007; Tierney, 1995) 

visar att attityderna mot personer med hiv under de senaste årtiondena har förbättrats och att 

personer med hiv har det lättare att leva i samhället och möter mindre diskriminering idag än 

för 15-20 år sedan. I studier (Campbell et al., 2010; Hult, Maurer & Moskowitz, 2008) 

framkom förbättringsarbete och forskning kring att personer med hiv skulle bemötas bättre i 

samhället, ett försök att ge dessa personer bättre möjligheter till att hantera diskriminering och 

illa behandling.  

 

Det framkom i denna litteraturstudies resultat att personer med hiv kände stor skuld och skam 

på grund av sjukdomens påverkan på de anhöriga och risken att därigenom skada dem. De 

beskrev också en strävan efter att i så stor utsträckning som möjligt skona sina familjer från 

smärtan och skammen som hiv innebar. Det upplevdes som en förlust då personer valde att 

inte skaffa några biologiska barn i framtiden. Enligt Mindry et al. (2011) tänkte personerna 

mycket på risken att sprida viruset till sina barn och likt denna litteraturstudie oroade de sig 

över tanken att dö ifrån sina barn innan de vuxit upp. En annan viktig aspekt av barnlöshet till 

följd av hiv var påverkan på den sociala statusen. Vidare nämnde Mindry et al. (2011) att barn 

var symboliskt viktig för den sociala statusen i samhället. I delar av världen var barn liktydigt 

med social status och kunde ses som ett bevis på att personer passerat ungdomsstadiet och 

blivit vuxen. Detta var också ett synsätt som delades med många andra delar av världen och 

påverkade personerna negativt.   

 

Det framkom i denna litteraturstudies resultat att de flesta personer med hiv accepterade 

sjukdomen och livet med sjukdom. Personer beskrev en förflyttning från en situation av 

hopplöshet till att få nytt hopp och nya perspektiv för sitt liv och sin framtid. Antonovsky 

(1987, s. 45-46) beskriver att personen genom engagemang i områden i livet som är särskilt 

viktiga och betydelsefulla kan uppnå känsla av meningsfullhet. Vidare beskriver Antonovsky 

(1987, s. 45-46) vikten av att vara delaktig i sitt eget liv och sitt eget öde för att kunna uppnå 

känsla av meningsfullhet. Resultatet i litteraturstudien kan förstås som att en del av 

personerna slutligen uppnådde en känsla av meningsfullhet då de accepterade livet och fann 

ny mening och nya glädjeämnen i livet.   
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Studien av Ekwall, Ternestedt och Sorbe (2007) beskrev processen då personer lärde sig att 

leva med sjukdom som en transitionsprocess, vilket betydde att personerna använde 

copingstrategier för att hantera sjukdomen och livet med sjukdom. I likhet med resultatet i 

litteraturstudien använde sig personer av copingstrategier såsom att glömma bort sjukdomen 

och fortsätta med livet så normalt som möjligt samt att hitta nya aktiviteter och mål som ger 

mening i livet. Detta ledde enligt studier (Ekwall et al., 2007; Tsarenko & Polonsky, 2011) i 

likhet med litteraturstudien till att personerna slutligen kände sig starka och såg sjukdomen 

som en möjlighet att lära. I studien av Tsarenko och Polonsky (2011) framkom det att en 

vanlig anledning till långsam eller utebliven transitionsprocess var brist på kunskap och 

information kring sjukdomen hiv. Personer utan kunskap och information kan känna sig mer 

bundna och begränsade av sjukdom. Sjukvårdspersonalen har ett stort ansvar i att ge 

individanpassad information till patienter som drabbas och tidigare har drabbats av hiv. Det är 

viktigt att personen får sakkunnig information av såväl sjukdomen och sjukdomstillstånd som 

begränsningar och möjligheter i att leva med hiv. Information om sjukdomen kan vara bra 

såväl för den drabbade personen för att känna sig delaktig och därigenom få en känsla av 

meningsfullhet i tillvaron, samt för andra människor i syfte att minska okunskap som medför 

stigmatisering och diskriminering i samhället.  

 

Metoddiskussion  

För att bedöma att en kvalitativ studie är adekvat bedöms metodiken i studien utifrån 

begreppet trovärdighet. Begreppet trovärdighet har fyra underbegrepp: pålitlighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet (Graneheim & Lundman, 2004; Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 302).  

 

Pålitligheten i denna litteraturstudie stärks genom att val av metod och tillvägagångssätt är väl 

presenterad och noggrant beskriven. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) innebär 

pålitlighet konsekvent och noggran beskrivning för att kunna utvärdera metoder och 

beslutsfattandet under forskningsprocessen. Kriterier för urval såväl inklusions- som 

exklusionskriterier finns väl beskrivna i denna litteraturstudie. Utvalda databaser och sökord 

samt kvalitetsgranskning presenteras i tydliga tabeller. Pålitligheten innefattar också enligt 

Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) att studiens bakgrund ska vara presenterad, varför 

denna litteraturstudies kontext är väl presenterad. Däremot fanns en begränsning i förmågan 

att söka vetenskaplig litteratur, vilket kunde medföra att alla relevanta träffar i ämnet inte kom 

med vid litteratursökning. För att utveckla litteratursökningen kunde fler MeSH-termer, och 
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dess motsvarigheter i andra databaser, använts som gör sökningen mer konsekvent. För att 

ytterligare utveckla litteratursökningen kunde fler databaser ha använts. 

 

Data analyserades genom en manifest innehållsanalys där fokus enligt Graneheim och 

Lundman (2004) ligger på det manifesta, skrivna innehållet. Tillförlitlighet i denna 

litteraturstudie styrks genom att i analysprocessen tagit små steg och kondenseringar samt 

kategoriseringar har skett i flera omgångar. Därigenom blev det möjligt att förstå kärnan i 

personernas upplevelser utan att förlora viktiga nyanser då begreppet tillförlitlighet innebär att 

deltagare ska kunna känna igen sig i studiers resultat (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). 

Genom att ha arbetat med kondenseringar och kategoriseringar var för sig samt i grupp 

minskade risken för tolkningar av materialet. Även utomstående har kontrollerat 

kondenseringar och kategoriseringar samt gett förslag på förbättringar vilket ökar 

tillförlitligheten då graden av tolkning har minskat. Medvetenhet finns om att det alltid är en 

viss del tolkning då olika personer läser en text (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). Då de 

analyserade studiernas språk skiljde sig från författarnas modersmål ökade risken för 

missförstånd och tolkningar av texten. 

 

För att styrka överförbarhet i denna litteraturstudie finns en tydlig beskrivning av studiens 

kontext, metod för urval, datainsamling, analysprocess och presentation av resultat (jmf. 

Graneheim & Lundman, 2004). Urvalet i litteraturstudien inkluderar stora delar av världen. 

Det kan då vara svårt att få ett allmänt resultat kring sjukdomsupplevelse. Trots att 

sjukdomsupplevelsen många gånger visat sig vara likartad, finns sociala och kulturella 

skillnader. Förslag på förbättring är att specificera forskningen av sjukdomsupplevelse på en 

specifik del av världen, exempelvis Europa eller Afrika, då överförbarheten enligt Holloway 

och Wheeler (2010, s. 303) stärks genom att resultatet kan överföras till en situation eller 

person i liknande kontext.  

 

Bekräftbarheten i denna litteraturstudie stärks då resultatets olika delar svarar mot studiens 

syfte och då resultatet är tydligt och logiskt presenterat. Löpande under forskningsprocessen 

har originalkällan kontrollerats i förhållande till litteraturstudien. Detta minskade enligt 

Holloway och Wheeler (2010, s. 303) och Polit och Beck (2008, s. 539) risken för att 

forskarnas förförståelse påverkat forskningsprocessen. 
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Slutsats 

Ett hiv besked är en väldigt chockartad händelse i livet som väcker stor oro och osäkerhet 

kring framtiden. Att leva med hiv är en känslomässig påfrestning både för den drabbade 

personen och för dennes familj. Personer med hiv är en utsatt grupp i samhället liksom inom 

hälso- och sjukvården och det förekommer okunskap om hur medmänniskor och vårdgivare 

kan stödja och förhålla sig till personer med hiv. Genom litteraturstudien inhämtades värdefull 

kunskap i hur livet upplevs av personer med hiv. Kunskap om sjukdomsupplevelse ur ett 

inifrånperspektiv kan ge sjukvårdspersonalen och andra människor resurser i att på ett 

holistiskt och värdigt sätt stödja dessa personer i deras vardag samt vid kontakt inom 

sjukvården. Det behövs mer forskning kring hur personer med hiv upplever det dagliga livet 

samt hur medmänniskor och vårdpersonal på bästa sätt kan stödja personer och deras behov, 

det är av stor vikt att den forskning som produceras når fram till medmänniskor i samhället 

och vårdgivare i klinisk verksamhet.  
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