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Sammanfattning    
Humant immunbristvirus, som förkortas HIV, uppfattas som ett kroniskt 
sjukdomstillstånd och inte längre som en dödlig sjukdom. Sjukvården fokuserar idag på 
att den drabbade ska uppnå normal hälsa relaterat till livskvalité. Att få diagnosen HIV 
är påfrestande och är associerat med stigmatisering och diskriminering. Dessa individer 
är i behov av stöd för att hantera de problem som uppstår med sjukdomen. Att utsättas 
för stigmatisering är ett globalt problem för alla diagnostiserade. Det är därför viktigt att 
undersöka stigmatiseringens påverkan på individen och vikten av socialt stöd i 
vardagen.  
 
Syftet var att undersöka upplevelsen av livskvalité hos individer som har diagnosen 
HIV med fokus på socialt stöd och stigmatisering. 
 
En litteraturöversikt utfördes med både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga 
artiklar. 11 artiklar användes i litteraturöversikten. Fyra huvudkategorier formulerades 
med tio subkategorier. 
 
Resultatet visar att livskvalitén minskar desto mer stigmatisering en person utsätts för 
från samhället. Fördomar och okunnighet i samhället anses skadligare än själva 
sjukdomen. Många dras mellan att berätta respektive att inte berätta om sin diagnos för 
omgivningen på grund av rädsla för stigmatisering och rejektion. För att få möjlighet till 
socialt stöd krävs det att diagnosen avslöjas. Socialt stöd kan hjälpa individer med HIV 
att lära sig hantera sin diagnos och acceptera sin nya livssituation.  
 
Det krävs en ökad spridning av kunskap kring HIV för att minska stigmatisering och 
öka socialt stöd, vilket i sin tur kan öka livskvalitén hos den enskilda individen.  
 
 
Nyckelord: HIV, livskvalité, stigmatisering, socialt stöd, avslöjande 
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INLEDNING 
År 2013 fastställdes det att 35 miljoner människor världen över levde med diagnosen 
humant immunbristvirus, som förkortas HIV. HIV orsakas av ett retrovirus. Detta virus 
påverkar kroppens celler i immunsystemet, antingen genom att förstöra cellerna eller 
genom att förändra deras funktion. Till följd av att infektionen förvärras blir 
immunsystemet allt svagare och personen blir känsligare för övriga infektioner (WHO, 
2015). Diagnostiserade personer möts av många utmaningar i livet som inte beror på 
infektionen. Det kan vara utmaningar som ekonomiska bekymmer, fysiskt och sexuellt 
våld och stigmatisering. Detta kan bland annat ha negativa konsekvenser för individens 
hälsa (Corless, Voss, Guarino, Wantland, Holzemer, Jane Hamilton, Sefcik, Willard, 
Kirksey, Portillo, Mendez, Rosa, Nicholas, Human, Maryland, Moezzi, Robinson & 
Cuca 2013, s. 479). På grund av epidemin av HIV har stigmatisering med tiden visat sig 
vara ett stort problem. Det blev tydligt erkänt som en bidragande nyckelfaktor till 
spridning av HIV och anses vara ett av de största hindren för att kunna hantera den 
växande epidemin (Jacobi, Atanga, Bin, Mbome, Akam, Bogner, Kropf & 
Malfertheiner 2013, s. 173). 
 
Som sjuksköterskestudenter har vi mött personer med HIV i vården. Detta område har 
väckt intresse och frågor hos oss gällande stigmatisering från omgivningen och hur 
detta påverkar personernas liv. Det är därför väsentligt att undersöka hur människor 
med HIV upplever stigmatisering från omgivningen, vikten av socialt stöd och de 
utmaningar de ställs inför i det vardagliga livet.  
 
BAKGRUND 

Smittspridning 
Humant immunbristvirus sprids via oskyddat samlag, blod, vävnads- och 
organtransplantationer och kan överföras från mamman till barnet vid graviditet eller i 
samband med förlossning. Det kan även överföras via sprutor som tidigare använts av 
en HIV-infekterad person. Det kan inte spridas via kramar, kyssar eller beröring. En 
person som tål HIV-behandling förväntas leva lika länge som vid andra kroniska 
sjukdomstillstånd. HIV har spridits till världens alla länder men i varierande omfattning. 
Fattiga länder, som står för 95 % av HIV-smittade personer i världen, har drabbats 
hårdast av HIV-spridningen. Det har bidragit till sociala och ekonomiska konsekvenser. 
HIV har varit ett relativt litet problem i Sverige på grund av god kontroll över epidemin. 
År 2009 levde cirka 5000 personer av Sveriges befolkning med HIV (Andreassen, 
Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen & Stubberud 2011, ss. 91-92).   

Livskvalité och livsvärld  
HIV uppfattas i dagens samhälle som ett kroniskt sjukdomstillstånd och inte längre som 
en dödlig sjukdom. Detta gör att sjukvården idag fokuserar mer på att den drabbade ska 
bibehålla eller återfå sin normala hälsa relaterat till livskvalité. Begreppet livskvalité 
definieras som en individs förväntningar i dennes nuvarande livssituation med hänsyn 
till dess värderingar och kulturella aspekter. Detta relaterat till personliga mål, 
förväntningar och normer. Livskvalité är multidimensionell och påverkas av 
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miljömässiga och personliga interaktioner (Frain, Berven, Chan & Tschopp 2008, ss. 
16-17). 
 
Vad som är livskvalité är något lika unikt för varje individ så som livsvärld är 
(Arlebrink 2012, s. 146). Livsvärld beskrivs som världen så som den erfars. Den har 
ingen egen existens och kan inte skiljas från den människa som den tillhör (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss. 128-129). Genom kroppen upplever vi oss själva och världen. En 
levande människa består av kroppsliga, själsliga och andliga element. Människan är sin 
kropp, men vi upplever den i ett sammanhang då människan alltid finns i relation till 
något annat. Det kan vara i relation till speciella miljöer, situationer och andra 
människor (Wiklund 2003, ss. 48, 58). 
 
Kombinationen av psykologiska, sociala och fysiska konsekvenser till följd av HIV-
infektionen kan vara oerhört påfrestande och påverka personens upplevelse av 
livskvalité. Detta kan i sin tur påverka individens förmåga att hantera sjukdomen, 
behandlingseffekterna och olika copingstrategier (Holtz, Sowell, VanBrackle, 
Velasquez & Hernandez-Alonso 2014, ss. 556-557).  

Stigmatisering, förförståelse och skam 
Att ha en HIV-diagnos är i överlag associerat med stigmatisering och diskriminering 
gentemot de drabbade och andra i deras närhet som påverkas och likaså de som vårdar 
den sjuke då det sker i vårdsystemens miljöer (Greeff, Uys, Wantland, Makoae, Chirwa, 
Dlamini, Kohi, Mullan, Naidoo, Cuca & Holzemer 2009, s. 476).  
 
Stigmatisering definieras som en förenklad, normaliserad bild av skam för vissa 
människor som samhället i stort har gemensamt (Smith, Rossetto & Peterson 2008, s. 
1267). HIV-relaterad stigmatisering kan förknippas med ett flertal negativa 
konsekvenser. Detta innefattar att stämplas, rejektion från andra, att gå miste om sin 
sociala status och utsättas för diskriminering och fördomar (Galvan, Maxwell Davis, 
Banks & Bing 2008, s. 424). Människan skapar i mötet med andra grundläggande 
tolkningsmönster som blir inre livsregler. Dessa livsregler är ett verktyg för att skapa 
sammanhang i det som sker i livet och gör världen begriplig och hanterbar. Livsreglerna 
blir en del av vår förförståelse och vi kan aldrig vara fullständigt objektiva i förhållande 
till vår tillvaro (Wiklund 2003, ss. 52-55). Om en person avviker från samhällets normer 
kan det innebära att personen upplevs som en skam för samhället. Det kan leda till att 
individen, som avviker från normerna, ser sig själv på ett nytt sätt men även att andra 
kan börja behandla personen annorlunda. Förändrat bemötande från personer som är 
viktiga för oss ger större påverkan hos människan än från de som vi uppfattar som 
mindre viktiga (Smith, Rossetto & Peterson 2008, s. 1267; Wiklund 2003, ss. 49-50, 
54). 
 
HIV är alltså en högt komplicerad sjukdom som präglas av fysisk försämring, rädsla, 
social stigmatisering och moraliska konsekvenser av antaganden gällande sexuellt 
beteende och livsstil (Feigin, Sapir, Patinkin & Turner 2013, s. 827).   

Livslidande och existentiella frågor 
Reflektion kring vad som är rätt och fel, meningen med livet och vad som händer när vi 
dör sker när människan möter sjukdom och lidande (Wiklund 2003, ss. 55-56). 
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Livslidandet aktualiseras ofta när en person drabbas av sjukdom och kan vara mer eller 
mindre påtagligt i deras liv. En central roll inom livslidande handlar om den hållning 
personen har till livet gällande prestation, aktivitet och att göra rätt för sig. Existentiella 
frågor om liv och död kan uppstå och individen tvingas därmed att konfronteras med 
vem man är som person eller vem man hoppas att bli. Livslidandet berör alltså hela 
individens liv och dess hållning till sig själv och sin verklighet (Wiklund 2003, ss. 108-
109).  
 
Ett livslidande kan även uppstå när individen inte tillåts att leva som denne önskar och 
då upplever en förlust av sig själv. Sorgen över det som tas ifrån personen i konkret 
eller symbolisk mening kring det som varit eller är på väg att förloras är lidandets 
djupaste innebörd (Wiklund 2003, ss. 63, 96, 110). Dahlberg och Segesten (2010, s. 
133) skriver att varje förändring i kroppen leder till förändrad tillgång till världen och 
därmed livet. Alla sådana förändringar, som också innebär ett lidande, påverkar hela 
människans existens.  

Socialt stöd 
Definitionen av socialt stöd beskrivs som de uppfattningar om eller erfarenheter från 
andra människor som bringar känslomässigt, materiellt, konkret och hälsorelaterat stöd. 
Socialt stöd omfattar beteendemässiga och kognitiva faktorer, exempelvis den upplevda 
tillgängligheten av stöd. För att en individ ska kunna erbjudas socialt stöd krävs det att 
denne avslöjar sin diagnos. Socialt stöd kan bidra till att hjälpa personer med en HIV-
diagnos att hantera de hälsoproblem som uppstår med sjukdomen genom att förbättra 
deras förmåga att anta sunda beteenden. Dock finns det en risk att utsättas för 
stigmatisering och skam vid avslöjandet av diagnosen för andra (Smith, Rossetto & 
Peterson 2008, ss. 1266-1267).   
 
PROBLEMFORMULERING 
Individer med humant immunbristvirus kan möta svårigheter i sin vardag som kan 
påverka deras livskvalité. De har drabbats utav ett sjukdomstillstånd där de kan utsättas 
för fördomar och rädsla från sin omgivning. Områden som bland annat kan påverka 
livskvalitén är sociala relationer, socialt stöd samt stigmatisering. Genom att 
uppmärksamma dessa personers upplevelse av livslidande kan det skapa en inblick för 
omvärlden om vilka problem som existerar för personer med HIV. Hur kan livskvalitén 
påverkas av stigmatisering från omgivningen? Hur viktigt är socialt stöd för 
livskvalitén?  
 
SYFTE 
Syftet var att undersöka upplevelsen av livskvalité hos individer som har diagnosen 
HIV med fokus på socialt stöd och stigmatisering. 
 
METOD 
En litteraturöversikt enligt Fribergs (2012, s. 133) riktlinjer har utförts. Genom att söka 
efter tidigare studier, fås en samlad bild över den kunskap som finns inom valt område. 



 

 4 

Datainsamling 
Litteratursökning 
Uppsatsen påbörjades med att göra en litteratursökning för att se hur mycket forskning 
som fanns inom området. Då det fanns relevanta studier publicerade, formulerades 
problemformuleringen och syftet. Efter att syftet utformats valdes ett antal sökord för att 
reducera sökresultatet till artiklar som skulle kunna besvara syftet. Sökningarna gjordes 
mellan 2015-01-30 och 2015-03-06. Sammanlagt gjordes fyra olika sökningar inom 
ovanstående tidsram.  
 
Databaserna Cinahl och Pubmed användes vid sökningar av tidigare studier. Sökord 
som användes var: Coping, experience, health care providers, HIV, identity, life 
experience, patients, quality of life, relationships, social support, stigma, stigmatization, 
symptoms. Termen AND användes i samtliga sökningar. Sökorden kombinerades på 
olika sätt i de olika databaserna för att få fram artiklar som skulle kunna besvara syftet. 
Inklusionskriterierna inför sökningarna var att personerna i artiklarna skulle ha varit 
diagnostiserade minst fyra månader, behandla något av följande ämnen: socialt stöd, 
stigmatisering eller livskvalité samt ha ett individperspektiv.  

Urval 
Vid de fyra sökningstillfällena blev det sammanlagt 633 träffar (bilaga 1). Vid urvalet 
av artiklar lästes först titeln, verkade den relevant så lästes abstraktet. Många artiklar 
kunde exkluderas redan vid läsning av titlar, bland annat på grund av att de inte hade ett 
individperspektiv eller hade en för medicinsk handling. Detta resulterade i 29 artiklar 
som lästes i sin helhet. Författarna läste hälften var, gjorde anteckningar som 
diskuterades för att sedan kunna välja bort artiklar. Artiklarna valdes bort antingen för 
att de inte besvarade syftet eller inte uppfyllde inklusionskriterierna. När de 29 
artiklarna lästs igenom exkluderades tio. De 19 artiklar som återstod ansågs kunna 
användas i bakgrunden, resultatet eller i diskussionen. 11 artiklar kunde tillämpas i 
resultatet och resterande åtta i bakgrunden eller diskussionen. Sju kvalitativa studier 
samt fyra kvantitativa studier användes i resultatet. Artiklarna beskrev studier 
genomförda i Australien, Israel, Kanada, Kambodja, Kamerun, Kina, Lesotho, Libanon, 
Malawi, Nederländerna, Sverige, Swaziland, Sydafrika, Tanzania och USA. 

Dataanalys 
För att kontrollera artiklarnas kvalitet granskades de enligt Fribergs (2012, ss. 138-139) 
granskningsmodell. De utvalda artiklarna till resultatet lästes av båda författarna ett 
flertal gånger för ytterligare gallring och fördjupning. Alla 11 artiklarna var relevanta 
för att användas i resultatet. Därnäst gjordes en sammanställning som fördes in i en 
litteraturöversikt (bilaga 2). Sammanställningen gav en överblick av artiklarnas 
innehåll. Sedan identifierades huvudkategorier och subkategorier efter jämförelse av 
likheter och skillnader mellan artiklarna (Friberg 2012, ss. 140-141).     
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RESULTAT 
Fyra huvudkategorier och tio subkategorier identifierades. Fördelning av kategorierna 
redovisas nedan.  
 
Tabell 1 – beskrivning av huvudkategorier och subkategorier. 
Huvudkategorier Subkategorier 

Stigmatisering från omgivningen 
Samhällets inverkan 
Stigmatisering från familj och vänner 

Avslöjande av diagnos Element som styr beslutet 
Positiva effekter av att avslöja sin diagnos 

Stödets betydelse för livskvalitén 
Stöd från hälsokontakter 
Stöd från organisationer 
Stöd från familjen 

Att hantera sjukdomen 
Känslomässiga aspekter 
Inre stigmatisering och livskvalité 
Tankar om framtiden 

 

Stigmatisering från omgivningen  
Samhällets inverkan 
Livskvalitén minskar desto mer stigmatisering en person utsätts för från samhället 
(Greeff et al. 2009, s. 483). Många undviker att diskutera sin diagnos hemma för att på 
så sätt skydda sina familjemedlemmar från att bli stigmatiserade från samhället. 
Individerna upplever att fördomar och okunnighet i samhället är skadligare än själva 
sjukdomen. Vissa väljer att endast avslöja sin diagnos i vårdsammanhang för att skydda 
sig själv från stigmatisering (Rydström, Ygge, Tingberg, Navér & Eriksson 2012, s. 
1360). Diskriminering från grannar och övriga samhället resulterar i känslor som 
övergivenhet och ensamhet vilket visat sig påverka livskvalitén negativt. Stigmatisering 
från samhället har hög påverkan på den enskildes välmående, vilket bland annat kan 
bero på att verbala förolämpningar är vanligt förekommande (Geurtsen 2005, s. 45; 
Jacobi et al. 2013, s. 175).  
 
Vissa personer med HIV upplever att samhället behandlar människor med HIV som om 
de har spetälska och är underlägsna människor som borde tas bort från samhället. De 
subjektiva reaktionerna hos individerna runt stigmatisering relateras många gånger till 
hur personerna tror att de kommer bli dömda och tankar kring vad människor kommer 
att säga om dem. De upplever en subjektiv rädsla som baseras på deras tro om att 
omgivningen kommer se dem som ett hot på grund av de negativa sociala attityder som 
samhället uttrycker gentemot dem. Dessa attityder väcker stor ilska hos de med 
diagnosen HIV och många relaterar viruset till ”den sociala sjukdomen” (Feigin et al. 
2013, s. 835). Dock visar en kvantitativ studie gjord i Libanon att 56,1 % av deltagarna 
upplever låg grad av stigmatisering från samhället (Abboud, Noureddine, Huijer, 
DeJong & Mokhbat 2010, s. 689).  
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Stigmatisering från familj och vänner  
Ett flertal individer berättar hur de föreställer sig att de avslöjar sin diagnos för familj 
och nära vänner och blir accepterade. Men i slutändan väljer de flesta att inte berätta om 
diagnosen för sin familj, de kan inte se några positiva konsekvenser med detta. En 
deltagare beskriver hur han undvek att berätta om sin diagnos för sin familj för att 
undfly att bli stigmatiserad, men när bördan blev för stor avslöjade han sin HIV-diagnos 
för sin far. Istället för att hans far tog avstånd från honom, som var den förväntade 
reaktionen, ledde avslöjandet till omtanke och stöd som bevarade deltagarens livskvalité 
(Geurtsen 2005, s. 45).  
 
Många upplever en rädsla för att inte bli älskade eftersom de själva anser sig vara 
”skadade” och skulle förbli ensamma resten av sina liv (Feigin et al. 2013, s. 835). Men 
en studie gjord i Kamerun visar att bara en minoritet upplever diskriminering från sin 
partner eller familj (Jacobi et al. 2013, s. 176). Ho, Twinn och Cheng (2010, s. 215) 
skriver att avslöjandet av diagnosen kan sluta på två sätt, antingen att kontakten bryts 
med vissa personer eller att familjen accepterar diagnosen. Oavsett så upplever de flesta 
att det är väsentligt med en godhjärtad familj och stödjande vänner.   

Avslöjande av diagnos 
Element som styr beslutet 
Att få leva ett självständigt liv där personerna har full kontroll över vilka personer i 
deras omgivning som är medvetna om deras sjukdomstillstånd är en önskan bland de 
med diagnosen HIV. De fasar över att rykten ska spridas vilket kan leda till isolering, 
alienation och en känsla av maktlöshet. Därför kämpar många av dessa individer med 
att behålla kontrollen över hos vem informationen om deras tillstånd hamnar. En del 
anser att genom att vara öppen om sin diagnos, så kan de behålla kontrollen, minska 
fördomar och okunskap om sjukdomen hos personerna omkring dem. Om ett avslöjande 
gjorts av diagnosen upplevdes ett ansvar att stödja och informera om HIV för att hjälpa 
den informerade att klara av dess reaktioner och känslor som avslöjandet kan ge 
(Rydström et al. 2012, s. 1360).  
 
Individer som tidigare haft negativa erfarenheter vid avslöjande av sin diagnos eller har 
sett hur andra har blivit bemötta, är nu mer försiktiga och använder sig av selektivt 
avslöjande (Abboud et al. 2010, s. 689; Geurtsen 2005, s. 45; Stutterheim, Shiripinda, 
Bos, Pryor, Bruin, Nellen, Kok, Prins & Schaalma 2011, s. 198). Många berättar för 
dem som de känner är tvungna att veta om deras diagnos, exempelvis deras partner då 
de har en nära relation till varandra. Beslutet att avslöja eller inte avslöja styrs många 
gånger av viljan att inte såra någon i sin omgivning (Feigin et al. 2013, s. 836; Slomka, 
Lim, Gripshover & Daly 2013, s. 454; Stutterheim et al. 2011, s. 200). 

Positiva effekter av att avslöja sin diagnos 
Avslöjandet av diagnosen kan leda till positiva konsekvenser genom att personen kan 
uppleva en känsla av frihet, som gör det möjligt för dem att känna sig förstådda och 
vara sig själva. Ett avslöjande kan även i sig utgöra en stärkande effekt på relationer 
(Feigin et al. 2013, s. 838; Stutterheim et al. 2011, s. 200).  
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En del beskriver avslöjandet som en känslomässig rensning. En annan anledning till att 
avslöja är ett behov av socialt, instrumentalt och/eller ekonomiskt stöd från sin 
omgivning samt en vilja att utbilda allmänheten och minska sexuella risktaganden 
(Stutterheim et al. 2011, s. 201). Individer som valde att avslöja sin diagnos upplevde 
att deras livskvalité ökade (Greeff et al. 2009, s. 483). 

Stödets betydelse för livskvalitén  
Stöd från hälsokontakter  
Socialt stöd har visat sig ge signifikanta positiva effekter på livskvalitén (Bekele, 
Rourke, Tucker, Greene, Sobota, Koornstra, Monette, Rueda, Bacon, Watson, Hwang, 
Dunn & Guenter 2013, ss. 339-341; Geurtsen 2005, s. 45).                                                                                                                                
Individer med HIV beskriver att det är av stor vikt att ha någon att prata med angående 
sin livssituation. De har ett starkt förtroende för sina hälsokontakter där de känner en 
tröst över att kunna öppna upp sig kring alla aspekter i livet, inklusive de som inte har 
med sjukdomen att göra. Dessa hälsokontakter fungerar ibland som en ersättning för 
familj och vänner. Genom hälsokontakterna så tar den drabbade första steget mot att 
acceptera sin sjukdom och lära sig att hantera stigmatisering. De hjälper personerna att 
komma över ilska och viljan att hämnas på sin omgivning (Rydström et al. 2012, s. 
1361; Slomka et al. 2013, s. 456).  

Stöd från organisationer 
Stöd i form av olika organisationer i samhället som inriktar sig på HIV är en värdefull 
resurs för att lära sig leva med sin HIV. I dessa organisationer möter de andra individer i 
samma situation. De ger dem en chans att utveckla nya sociala nätverk som kan ersätta 
de som förlorats, vilket ger en känsla av tillhörighet. Detta bevarar livskvalitén hos 
individerna. Organisationerna kan ge upphov till information om sjukdomen, nya 
behandlingar och uppmuntra individerna att upprätthålla sin medicinering. De kan också 
bidra till att ändra samhällets attityder kring sjukdomen. Vissa upplever dock att 
organisationerna lade för mycket fokus på sjukdomen i sig istället för att lära 
individerna att själva ta kontroll över sina liv (Geurtsen 2005, s. 45; Tsarenko & 
Polonsky 2011, ss. 473-474). Greeff et al. (2009, s. 483) beskriver att media som har 
kampanjer för att stötta behandlingar mot HIV ökar livstillfredsställelsen hos 
individerna.  

Stöd från familjen 
Att få stöd från sin familj anses som ett av de väsentligaste stöden en person med HIV 
kan få. Det är värdefullt även om deras familj inte accepterar sjukdomen till en början. 
Det har visat sig att det många gånger är en kvinnlig familjemedlem som först får 
vetskap om personens sjukdomstillstånd (Slomka et al. 2013, s. 455; Tsarenko & 
Polonsky 2011, s. 472).    

Att hantera sjukdomen 
Känslomässiga aspekter 
Ett flertal individer upplevde en stark oro efter diagnostisering. De var rädda för den 
obotliga sjukdomen, för en plötslig död, diskriminering och risken för att sprida viruset 
vidare. Rädslan för diskriminering var så stor att många övervägde att ta sitt liv. Men de 
flesta personer med HIV fann en anledning till att leva, exempelvis för att de inte ville 
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lämna sina nära och kära och för att se sina barn eller barnbarn bli vuxna (Ho, Twinn & 
Cheng 2010, ss. 212-213; Slomka et al. 2013, s. 454). 
 
Vissa upplever ett ansvar att ge tillbaka till andra då de känner tacksamhet för den hjälp 
de fått och även för att hylla de som inte överlevt sjukdomen, vilket görs genom att leva 
livet fullt ut. När individerna fann ett skäl till att leva började de att leva. Genom att 
tänka positivt och gå vidare och släppa de negativa känslor de upplever så hjälper det 
dem att acceptera sin livssituation. En del anser att andlig tro hjälper dem under svåra 
perioder i sin sjukdom (Geurtsen 2005, s. 45; Ho, Twinn & Cheng 2010, s. 212; Slomka 
et al. 2013, ss. 454-455).  

Inre stigmatisering och livskvalité  
Att bli diagnostiserad med HIV har en ögonblicklig påverkan på personens identitet och 
beteende. Det finns en komplexitet och dynamik i den process som uppstår vid en 
identitetsändring. Vissa individer beskriver ett ständigt sökande efter något som håller 
dem kvar på jorden och som kan prägla deras nya identitet relaterat till deras förändrade 
livssituation (Tsarenko & Polonsky 2011, ss. 471, 477).  
 
Människor med HIV beskriver att de lever med det de ångrar och har svårt att få 
förlåtelse från andra då de lever isolerade och alienerade. Känslor som ofta står i fokus 
hos individen är sorg och ilska. De upplever även låg självkänsla, skuldkänslor och att 
de är besvikna på sig själva. De lever med en fruktan över att inte lyckas i livet. Denna 
känslomässiga process tillsammans med processen att konfrontera den stigmatisering 
som finns i deras liv blir en stressfull upplevelse för individen. Många beskriver en 
känsla av att leva i två världar med två olika verkligheter. En verklighet där vardagen är 
oförändrad och en verklighet där de lever i en lögn och i en stor osäkerhet i kampen om 
huruvida de ska avslöja eller inte avslöja sin diagnos för personerna i sin omgivning. Att 
dras mellan två världar påverkar upplevelsen av livskvalité (Feigin et al. 2013, ss. 834-
837; Geurtsen 2005, s. 47; Jacobi et al. 2013, s. 175).   
 
Många upplever en försämrad livskvalité då de inte alltid kan ha kvar det arbete som de 
hade före sjukdomens debut. De har en önskan att återfå den styrka de hade förut för att 
kunna tjäna tillräckligt med pengar och kunna tillgodogöra sina grundläggande behov. 
Genom att ta till olika strategier för att hantera sin förändrade vardag och delta i 
aktiviteter de finner värdefulla så bibehålls livskvalitén. Beroende på hur individerna 
hanterar sin sjukdom så blir utfallet på livskvalitén olika. Ett stort antal beskriver att god 
livskvalité inkluderar glädje, känsla av belåtenhet, att få äta det en själv vill, utföra 
hobbys och att ha någon att dela livet med. Detta är viktigt eftersom många har ett begär 
av kontakt med andra människor på grund av att de blivit isolerade och ensamma 
(Geurtsen 2005, ss. 44-45; Ho, Twinn & Cheng 2010, s. 213).  

Tankar om framtiden 
Många individer med HIV frågar sig varför just de har drabbats av sjukdomen. Det 
handlar dock inte alltid om att söka efter svaret på den frågan i sig, utan snarare om att 
hitta sätt för att leva med traumat som sjukdomen för med sig. Genom att inte tänka för 
mycket på sin livssituation som de ändå inte kan ändra, gör att det blir lättare att leva i 
nuet och bevara hoppet, vilket ger god livskvalité. Att få en HIV diagnos gör att många 
finner motivationen att etablera nya mål i livet. Det upplevs viktigare att bli respekterad, 
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att ha ett liv fullt med glädje och mening och att uppfylla tidigare drömmar. Efter ett tag 
lär sig individerna att leva med sjukdomen och börjar förstå att livet fungerar nästintill 
som tidigare. Enda förändringen är att de är tvungna att leva ett hälsosammare liv. 
Istället för att se sjukdomen som något som kontrollerar dem, så kan de flesta så 
småningom se sjukdomen som en del av deras liv och därmed själva ha kontroll över 
sjukdomen (Feigin et al. 2013, s. 837; Geurtsen 2005, s.46; Ho, Twinn & Cheng 2010, 
s. 216; Tsarenko & Polonsky 2011, s. 472).   
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En litteraturöversikt utfördes för att kunna betrakta valt område. Genom 
litteraturöversikten framkom relevant kunskap från olika källor. På grund av begränsad 
tid fanns det inte möjlighet att utföra en empirisk studie med god kvalité. Då en samlad 
bild över ämnet önskades upplevdes det väsentligt med en litteraturöversikt. 
 
För att avgränsa området valdes ett antal inklusionskriterier för att kunna besvara syftet. 
En av inklusionskriterierna var att personen i fråga skulle ha varit diagnostiserad i minst 
fyra månader. Gränsen valdes för att personen inte skulle vara helt nydiagnostiserad, 
utan fått möjlighet att förstå vad sjukdomen innebär och dess svårigheter. Gränsen sattes 
även på grund av brist på vetenskapliga artiklar som besvarade syftet.  
 
Databaserna Cinahl och PubMed användes. Databasernas huvudområden passade valt 
ämne. Sökningarna gav stor respons, därför användes inte fler databaser. Sökorden var 
breda vilket innebar mycket träffar, dock var många artiklar irrelevanta. Större 
kombinationer av sökorden testades för att minska träffarna, men det resulterade i inga 
eller för få träffar.  
 
Artiklar av både kvalitativ och kvantitativ metod inkluderades. Detta för att livskvalité 
är något som går att mäta med kvantitativa instrument. Då kvantitativa studier ofta 
innehåller en stor population i jämförelse med kvalitativa studier gav det en större bredd 
till resultatet (Segesten 2012, s. 100). Artiklarna som användes i resultatet fokuserade på 
olika länder. Detta kan ses som både en fördel och nackdel. Nackdelarna kan vara att 
livskvalité är något unikt och påverkas av normer, kultur, religion och tro, 
levnadsförhållanden, samhällets struktur samt tillgången till vård. Stigmatisering kan 
därför upplevas annorlunda i olika länder. Detta gör att resultatet inte kan generaliseras 
till alla med diagnosen HIV. Dessa variationer kan dock ses som positiva då en bredare 
bild över den globala stigmatiseringen gentemot människor med HIV skapas. Trots att 
valda studier kom från olika länder så visade de nästintill lika grad av stigmatisering 
och behovet av socialt stöd. Antalet artiklar i litteraturöversikten samt att de flesta av 
studierna i resultatet var gjorda inom ramen av fem år och publicerade i olika tidskrifter, 
ökade trovärdigheten för litteraturöversikten. 
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Resultatdiskussion 
Resultatsammanfattning 
Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att undersöka upplevelsen av livskvalité 
hos individer som har diagnosen HIV med fokus på socialt stöd och stigmatisering. Fyra 
huvudkategorier och tio subkategorier identifierades. I resultatet framgick det att 
stigmatisering förekom i olika former som påverkade livskvalitén negativt. Beroende på 
om personerna avslöjade sin diagnos eller inte avgjorde det hur mycket socialt stöd de 
fick från sin omgivning. Stigmatisering, avslöjande och socialt stöd var samtliga 
faktorer som påverkade den enskilda individens livskvalité.  

Familjens betydelse 
Resultatet visar att en stor andel väljer att inte berätta om sin diagnos för sina familjer 
då de är rädda för deras reaktion, att den ska leda till rejektion och en förlorad kontakt. I 
en artikel som bekräftar litteraturöversiktens resultat, gjord av Varas-Diaz, Serrano-
Garcia och Toro-Alfonso (2005, ss. 176-177), beskrevs en hög grad av stigmatisering 
inom familjen. Speciellt alarmerande var att inom familjer där flera hade en HIV-
diagnos så skedde utfrysning och diskriminering på grund av stigmatiserande 
föreställningar om infektionen. Det kan antas att familjen vid denna sjukdom oftast är 
det viktigaste stödet under den tuffa tiden som väntar. Litteraturöversiktens resultat 
visar att personerna vanligen skyller på sig själva för att ha drabbats av 
sjukdomstillståndet och då blir stigmatisering från familjen extra svår. Detta på grund 
av att de får bekräftelse på sin egen farhåga, att de inte längre är värda att älskas. Därför 
kan det anses att många väljer att inte avslöja sin diagnos för att på så sätt bevara den 
kärlek som ges från familjen, även om det innebär att de inte kan få något socialt stöd i 
sin sjukdom.  
 
Litteraturöversiktens resultat stödjs av resultatet i en studie gjord av Khumsaen, Aoup-
por och Thammachak (2012, ss. 67-68) där det visade sig att över 70 % av deltagarna 
inte hade avslöjat sin diagnos för någon, trots att medelvärdet sen diagnostisering var 6-
7 år. Dessa individer upplevde också låg grad av stöd. Därför anses avslöjande av 
diagnosen vara nödvändigt för att personerna ska få det korrekta stödet som de förtjänar 
och behöver. Dock finns det en möjlighet att familjens stöd, utan vetskap om 
sjukdomen, kan räcka för att personerna ska klara av vardagen.  

Fördomar och kunskap 
Det framkommer i resultatet att individer med diagnostiserad HIV fruktar att rykten ska 
spridas och avslöjar därför diagnosen endast till ett fåtal personer de litar på. Varas-
Diaz, Serrano-Garcia och Toro-Alfonso (2005, s. 178) beskrev att några deltagare i 
denna studie avslöjade sin diagnos för sina vänner, som då ska ha sagt att deltagaren i 
fråga i fortsättningen inte borde avslöja sådan information till andra människor för att 
undvika stigmatisering. Många i denna studie förlorade sina vänner på grund av sin 
diagnos, antingen genom att vännerna avslutade vänskapsrelationen eller genom att de 
började undvika personen. Utifrån resultatet i litteraturöversikten beskrivs tankar kring 
att familjen eller vännerna till en person med diagnosen HIV, av rädsla för att själva 
utsättas för stigmatisering, försöker skydda sig själva genom att bryta kontakten, vilket 
ovanstående studie visar. Detta skapar en ond cirkel då ökad rädsla för sjukdomen från 
omgivningen ökar stigmatiseringen gentemot HIV. I detta skede har organisationer som 
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informerar om HIV en viktig roll. Att bidra till ökad kunskap i samhället minskar risken 
för fördomar. Resultatet visar att organisationerna bidrar med stort stöd till de som 
drabbats av HIV. Ett sådant stöd kan öka motståndskraften hos människor med HIV att 
stå emot stigmatisering och att inte ta åt sig av samhällets attityder gentemot dem. De 
Santis, Florom-Smith, Vermeesch, Barroso och DeLeon (2013, ss. 40-41) stödjer 
litteraturöversiktens resultat då de fann att deltagarna hade ett begär efter kunskap om 
HIV, vilket de fick genom olika organisationer. Ökad kunskap gav ökad motivation hos 
deltagarna. Med den kunskapen kunde de undervisa andra om diagnosen och dess 
innebörd. Att få stödja andra i deras sjukdom var en viktig komponent för att själva 
kunna bemästra sin sjukdom. Med tanke på litteraturöversiktens och De Santis et al. 
(2013, ss. 40-41) resultat, kan det antas att genom att ge andra bekräftelse på att det 
fortfarande finns något att leva för, trots sjukdom, finner de själva mer livsglädje och 
ökad livskvalité.  

Tillämpning i vården 
Det framkommer i resultatet att alla sorters hälsokontakter är en viktig resurs för stöd 
hos människor med HIV. Därför anses det väsentligt att all vårdpersonal vet vikten av 
bemötandet av dessa personer och hur de ska hantera de svårigheter och det livslidande 
som kan uppstå vid denna kroniska sjukdom. Likaväl som organisationer stöttar 
personer med HIV kring hur de kan hantera sjukdomen, behöver även vårdpersonal göra 
detta för att individen ska uppleva så hög livskvalité som möjligt. Vårdpersonalen bör 
fundera över sin egen förförståelse gällande HIV inför mötet med en person som har 
diagnosen. Detta kan anses väsentligt för att personens livsvärld ska bli synlig och för 
att kunna bemöta denne med ett holistiskt synsätt. Wiklund (2003, ss. 167-168) styrker 
detta genom att beskriva vikten av att inte bemöta personerna som objekt, utan låta dem 
behålla sin egen subjektivitet.  

Hållbar utveckling 
Fattiga länder är hårt drabbade av HIV, framför allt södra och östra Afrika och Asien. 
Orsaken till den stora spridningen i dessa länder beror främst på stigmatisering, tabu 
och bristande kunskap om HIV och dess spridningsväg (Unicef 2013). Dessa länder kan 
lida av brist på vård och det kan därför vara essentiellt att förhindra spridning av HIV. 
Det kan vara betydelsefullt för en hållbar utveckling att tidigt förmedla kunskap om 
HIV för att på så sätt stoppa dess spridning. Genom att tidigt fånga upp unga i skolan 
och diskutera ämnet, kan det förhindra att de drabbas då de är medvetna om hur det 
smittas. WHO (2014, ss. 6-7) skriver att spridning av HIV är ett globalt problem med en 
oacceptabel hög dödlighet. Det finns ett akut behov av att tidigt upptäcka HIV-
infektioner för att kunna starta adekvat behandling och en innovation av detta behövs 
hos unga vuxna.  
 
En ökad medvetenhet om sjukdomen och mer kunskap i samhällena kan minska antalet 
sjuka, vilket kan förbättra välfärden. Kunskapen kan också leda till att stigmatisering 
minskar och att ämnet HIV blir mindre tabulagt.  
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SLUTSATSER 
Syftet med litteraturöversikten var att undersöka upplevelsen av livskvalité hos 
individer som har diagnosen HIV med fokus på socialt stöd och stigmatisering.  
 
Att utsättas för stigmatisering från samhället påverkar individens livskvalité negativt. 
Diskriminering ger känslor som övergivenhet och ensamhet och många upplever att 
samhället behandlar människor med HIV som om de har spetälska. På grund av de 
negativa sociala attityderna upplever individerna ofta en rädsla över att omgivningen 
kommer att se dem som ett hot. Därför väljer de flesta att inte avslöja sin diagnos för 
familj och vänner. Främst för fruktan över att inte längre vara älskade och för att bli 
ensamma. Men många berättar diagnosen för dem de känner är tvungna att veta. Utöver 
det strävar de efter att ha full kontroll över vilka som har vetskap om diagnosen för att 
undvika att bli stigmatiserade.  
 
Socialt stöd har visat sig ge signifikanta positiva effekter på individens livskvalité. 
Socialt stöd kan erhållas från hälsokontakter, organisationer, familj och vänner. Genom 
organisationer kan de utveckla nya sociala nätverk om de andra har gått förlorade, vilket 
bevarar livskvalitén hos individerna. Men att få stöd från sin familj och vänner anses 
som ett av de väsentligaste stöden som kan ges.  
 
Genom att ha kunskap om hur den enskilda individen påverkas av stigmatisering och de 
fördomar som finns i samhället, ger det möjlighet för omgivningen att fungera som en 
resurs som kan bidra till att bevara livskvalitén hos de med diagnosen HIV.  
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BILAGA 1 

Sökhistorik     

Databas Avgränsning Sökord Antal 
träffar 

Använda 
artiklar 

Cinahl Abstract available 
English language 
2005-2014 
Peer review 
Academic Journals 

Patients 
AND 
HIV 
AND 
Quality of life 

342  2 

Cinahl Abstract available 
English language 
2005-2015 
Peer review 
Academic Journals 
 

HIV 
AND 
Health care 
providers 
AND 
Experience 

25 1 

Cinahl Abstract available 
English language 
2005-2015 
Peer review 
Academic Journals 
All adult 
 

HIV 
AND 
Stigmatization 

66 5 

Pubmed Abstract available 
English language  
2005-2015 
Nursing Journals 
Adult: 19-44 

HIV 
AND 
Coping 

97 1 

Cinahl Abstract available 
English language 
2005-2014 
Peer review 
 

HIV 
AND 
Social support 
AND  
Quality of life 

52 1 

Cinahl Abstract available 
English language 
2007-2015 
Peer review 
Academic Journals 
Adult: 19-44 
 
 

HIV 
AND 
Identity 

138 1 
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BILAGA 2 
 
 

Teoretisk 
utgångspunkt 

Problem och 
syfte Metod Resultat 

Titel: Quality of 
life in people 
living with 
HIV/AIDS in 
Lebanon. 
Författare: 
Abboud, S., 
Noureddine, S., 
Huijer, H., 
DeJong, J., 
Mokhbat, J. 
Tidskrift: AIDS 
Care. 
Årtal: 2010 

Individ-
perspektiv 

I Libanesisk 
kultur är det 
viktigt med 
sociala normer.  
Därför är det av 
vikt att förstå 
sjukdomens 
påverkan på 
livskvalitén, då 
diskriminering 
och stigma 
medföljer.   
 
Syftet var att 
undersöka 
upplevelsen av 
livskvalité hos 
libaneser med 
HIV/AIDS. 

Kvantitativ 
studie med 
tvärsnittsdesign 
med 3 olika 
enkäter. 
41 svarande. 
Analys 1: 
Frekvens och 
procent-ansatser. 
Analys 2: T-test 
ANOVA med 
Tukey test och 
chi-square. 
Analys 3: 
Pearsons r-
korrelation 
koefficient, med 
SPSS version 
15. 
 
Etiskt godkänd.   

Livskvalitén var 
varken bra eller 
dålig. De flesta 
upplevde låg grad 
av stigma.  80.5 % 
berättade om sin 
diagnos, 72.5 % var 
försiktiga för vem 
de berättade för. De 
som var gifta 
upplevde högre 
livskvalité gällande 
det sociala 
umgänget. 
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Teoretisk 
utgångspunkt 

Problem och 
syfte Metod Resultat 

Titel: Direct 
and indirect 
effects of 
perceived 
social support 
on health-
related 
quality of life 
in persons 
living with 
HIV/AIDS. 
Författare: 
Bekele, T., 
Rourke, S., 
Tucker, R., 
Greene, S., 
Sobota, M., 
Koornstra, J., 
Monette, L., 
Rueda, S., 
Bacon, J., 
Watson, J., 
Hwang, S., 
Dunn, J., 
Guenter, D. 
Tidskrift: 
AIDS Care. 
Årtal: 2013. 
 

Individ-
perspektiv 

Det finns för lite 
kunskap kring 
hur socialt stöd 
påverkar 
hälsorelaterad 
livskvalité.  
 
Syftet var att 
undersöka hur 
socialt stöd 
bidrar till fysisk 
och mental 
hälsorelaterad 
livskvalité. Få 
mer specifik 
information om 
socialt stöd har 
en direkt effekt 
på 
hälsorelaterad 
livskvalité eller 
indirekt genom 
dess buffereffekt 
på depression.  

Kvantitativ studie 
med 3 olika semi-
strukturerade 
enkäter. 
Ink: 
Vara över 18 år, 
medborgare i 
Ontario och 
diagnostiserad med 
HIV. 
 
Analys via SPSS 
version 16. 
Använde 
beskrivande 
statistik över 
intressanta 
variabler. Pearsons 
r-korrelations 
koefficient 
användes också. 
Multivariata  
linjära regressions-
modeller 
anpassades för att 
se effekten av 
socialt stöd på 
hälsorelaterad 
livskvalité. 
 
Etiskt godkänd.  

Socialt stöd visade 
sig vara positivt för 
både fysisk och 
mental hälsa, även 
associerat med 
depressiva symtom. 
Socialt stöd var 
positivt för 
hälsorelaterad 
livskvalité. Direkta 
effekter av socialt 
stöd var signifikanta 
men likaså var de 
indirekta effekterna 
på mental och fysisk 
hälsa.  
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Teoretisk 
utgångspunkt 

Problem och 
syfte Metod Resultat 

Titel: 
Breaking 
Through the 
Silence: The 
Experience of 
Living With 
HIV-Positive 
Serostatus, 
and Its 
Implications 
on Disclosure. 
Författare: 
Feigin, R., 
Sapir, Y., 
Patinkin, N., 
Turner, D. 
Tidskrift: 
Social Work 
in Health 
Care. 
Årtal: 2013. 
 

Individ-
perspektiv 

Det finns mycket 
lite forskning 
som fokuserat på 
det relativa 
värdet av de olika 
elementen som 
utgör upplevelsen 
av att leva med 
HIV och deras 
innebörd.  
 
Syftet var att 
utforska den 
erfarenhet av att 
leva med HIV 
och få en djupare 
förståelse för de 
komponenter som 
ingår. 
 

Kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk 
ansats.  
13 semi-
strukturerade 
intervjuer med 
narrativt tillväga-
gångsätt.  
Analys: Induktiv 
innehållsanalys. 
12 kategorier 
skapades. 
Ink: 
Blivit 
diagnostiserad 
inom 4 år, lever 
med sexuellt 
överförd HIV, ska 
ha utvärderats av 
en 
socialsekreterare.  
 
Etiskt godkänd.  

Deltagarna upplevde 
negativa känslor, 
rädsla för rejektion och 
att sjukdomen var ett 
straff. Samhällets 
negativa attityder 
påverkade också deras 
livskvalité. Deltagarna 
kände att de levde i två 
olika verkligheter och 
att det påverkade 
livskvalitén att leva i 
en lögn.  
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Teoretisk 
utgångspunkt 

Problem och 
syfte Metod Resultat 

Titel: Quality of 
Life and Living 
With HIV/AIDS 
in Cambodia. 
Författare: 
Geurtsen, B. 
Tidskrift: 
Journal of 
Transcultural 
Nursing. 
Årtal: 2005. 

Individperspektiv Inga studier är 
utförda i 
Kambodja 
avseende ämnet. 
Kambodja har 
högst tillväxt av 
HIV/AIDS i 
Asien. Strategier 
för att förbättra 
livskvalitén 
behövs. 
 
Syftet var att 
utforska de subtila 
skillnaderna av 
levd erfarenhet 
hos HIV-positiva 
i Kambodja. 

Kvalitativ studie.  
Semi-
strukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor. 
25 intervjuer. 
Teman skapades 
manuellt och 
systematiskt 
enligt Lincoln & 
Guba.  
Ink: Över 18 år, 
HIV-positiv, 
upplever symtom 
av AIDS, villiga 
att delta i studien. 
 
Etiskt godkänd. 

Deltagarna hade 
utsatts för 
diskriminering 
som ledde till 
isolering. 
Livskvalitén 
bevarades av 
strategier som 
underlättade 
vardagen. 
Avslöjande av 
diagnos 
påverkades av 
stigma och 
erfarenheter. 
Deltagarna 
försökte tänka 
positivt och leva i 
nuet för bästa 
möjliga 
livskvalité. 
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 Teoretisk 
utgångspunkt 

Problem och 
syfte Metod Resultat 

Titel: 
Perceived 
HIV stigma 
and life 
satisfaction 
among 
persons living 
with HIV 
infection in 
five African 
countries: A 
longitudinal 
study. 
Författare: 
Greeff, M., 
Uys, L., 
Wantland, D., 
Makoae, L., 
Chirwa, M., 
Dlamini, P., 
Kohi, T., 
Mullan, J., 
Naidoo, J., 
Cuca, Y., 
Holzemer, W. 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies. 
Årtal: 2009. 

Individ-
perspektiv 

Det finns få 
studier som 
mäter upplevd 
HIV stigma i 
relation till 
livskvalité 
över tid hos 
människor 
med HIV.  
 
Syftet var att 
undersöka 
upplevelsen av 
förändrad 
stigma över tid 
och livskvalité 
relaterat till 
stigma.  

Kvantitativ 
longitudinell 
kohortstudie 
med 
bekvämlighets-
urval med 3 
olika 
mätningar 
genom enkäter.  
4 olika 
instrument 
användes.  
Analys via 
multilevel 
tillväxtmodell, 
en iterativ 
statistisk 
utvecklings 
metodologi 
och SPSS 
version 15.  
 
Etiskt 
godkänd.  

Deltagarna upplevde 
ganska hög 
livskvalité. Positiv 
media minskade 
stigma vilket ökade 
livskvalitén. Av de 
tre mätningarna så 
uppmättes högst nivå 
av livskvalité i den 
sista. Hade 
deltagaren avslöjat 
diagnosen för en vän 
upplevdes högre 
livskvalité. Ökade 
stigmatiseringen 
minskade 
livskvalitén.  

 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 

  

 
Teoretisk 

utgångspunkt 
Problem och 

syfte Metod Resultat 

Titel: Quality of 
life constructs of 
Chinese people 
living with 
HIV/AIDS. 
Författare: 
Ho, C-F., Twinn, 
S., Cheng, K. 
Tidskrift: 
Psychology, 
Health & 
Medicine. 
Årtal: 2010. 

Individperspektiv Livskvalité har 
inte mätts utifrån 
ett kinesiskt 
livsperspektiv. 
 
Syftet var att 
fastställa de 
konstruktioner 
av livskvalitet 
från vilket ett 
instrument kunde 
utvecklas för 
kineser som 
lever med HIV. 

Kvalitativ 
studie enligt 
Smith.  
36 intervjuer 
enligt 
intervjuguide 
Appendix 1. 
Ink: Över 18 år, 
ha diagnosen 
HIV, ha god 
kognitiv 
förmåga.   
Tematisk 
analysmetod 
enligt Braun 
och Clarke.  
 
Etiskt godkänd. 

Livskvalitén 
påverkades av 
copingstrategier 
– de försökte 
tänka positivt. 
De kände rädsla 
inför 
stigmatisering 
och att familjen 
skulle påverkas. 
Stöd från vänner 
och familj var 
väsentligt för 
livskvalitén samt 
att kunna njuta 
av livet trots 
sjukdom. 

Titel: 
HIV/AIDS-
related stigma 
felt by people 
living with 
HIV from 
Buea, 
Cameroon. 
Författare: 
Jacobi, C., 
Atanga, P., 
Bin, L., 
Mbome, V., 
Akam, W., 
Bogner, J., 
Kropf, S., 
Malfertheiner, 
P. 
Tidskrift: 
AIDS Care. 
Årtal: 2013. 

Individperspektiv Det är viktigt att 
uppmärksamma 
HIV relaterad 
stigma eftersom 
det är ett stort 
hinder för att 
framgångsrikt 
kunna 
kontrollera 
sjukdomens 
spridning, då det 
är ett stort 
problem i Afrika. 
 
Syftet var att 
beskriva 
upplevelsen av 
HIV relaterad 
stigma, 
diskriminering 
och mänskliga 
rättigheter 
utifrån alla 
aspekter i livet. 

Kvantitativ 
studie med 
stigma index 
enkät med 
flervalsfrågor 
enligt UNAIDS. 
 
Etiskt godkänd.   

Stigma hade 
störst påverkan 
på välmåendet. 
30 % blev 
verbalt 
förolämpade. Ca 
50 % skämdes, 
kände sig 
skyldiga och 40 
% gav sig själva 
skulden.  30 % 
hade låg 
självkänsla och 
mer än 20 % 
skyllde på andra 
för sjukdomen. 
78 % sa att 
avslöjande av 
diagnosen gav 
dem 
empowerment.  
En minoritet 
diskriminerades 
inom familjen. 
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Teoretisk 
utgångs-

punkt 

Problem och 
syfte Metod Resultat 

Titel: 
Experiences of 
young adults 
growing up 
with innate or 
early acquired 
HIV infection 
– a qualitative 
study. 
Författare: 
Rydström, L-
L., Ygge, B-
M., Tingberg, 
B., Navér, L., 
Eriksson, L. 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing.  
Årtal: 2012. 
 

Individ-
perspektiv 

Det finns för lite 
forskning och 
det behövs mer 
empirisk 
kunskap kring 
adekvat vård 
och 
interventioner 
för denna 
växande 
population med 
HIV. 
 
Syftet var att 
undersöka 
upplevelsen av 
unga vuxna som 
växer upp med 
HIV i Sverige. 

Explorativ 
kvalitativ studie.  
Semi-
strukturerade 
intervjuer enligt 
Kvale. 
10 intervjuer. 
Analys via 
kvalitativ 
innehållsanalys 
Ink:  
Ålder mellan 15-
21 år, behandlats 
för HIV i minst 5 
år, vara 
informerad om 
HIV infektionen, 
tala flytande 
svenska. 
 
Etiskt godkänd.  

Deltagarna beskrev rädsla 
för stigma. Avslöjade inte 
diagnosen för att skydda sin 
familj. Deltagarna ville ha 
kontroll över vem som 
visste om diagnosen. Livet 
kändes lättare om någon 
visste och stöttade dem. 
Vårdpersonal var en viktig 
tillgång. De upplevde 
restriktioner på grund av 
sjukdomen. 
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Teoretisk 
utgångspunkt 

Problem och 
syfte Metod Resultat 

Titel: How 
Have Long-
Term Survivors 
Coped With 
Living With 
HIV? 
Författare: 
Slomka, J., 
Lim, J-W., 
Gripshover, B., 
Daly, B.  
Tidskrift: 
Journal Of the 
Association Of 
Nurses In AIDS 
care.  
Årtal: 2013. 

Individperspektiv Det finns för lite 
kunskap kring 
hur överlevare 
klarar av sitt 
vardagliga liv 
när de blir äldre.  
 
Syftet var att 
undersöka vad 
som har hjälpt 
personer som 
levt länge med 
HIV och de 
utmaningar som 
uppstått. 

Explorativ 
kvalitativ studie 
enligt Patton.  
16 semi-
strukturerade 
intervjuer.  
Ink: 
Diagnostiserad 
minst 5 år. 
Analys i 
ATLAS.it 
mjukvara. 
 
Etiskt godkänd. 

Deltagarna 
använde olika 
copingstrategier 
för att hantera 
vardagen. 
Deltagarna 
upplevde stöd 
från familj, 
vänner och 
vårdpersonal 
som värdefullt. 
Även 
stödgrupper i 
samhället samt 
husdjur gav stöd 
till deltagarna. 

Titel: HIV 
status 
disclosure 
among HIV-
positive African 
and Afro-
Caribbean 
people in the 
Netherlands. 
Författare: 
Stutterheim, S., 
Shiripinda, I., 
Bos, A., Pryor, 
J., Bruin, M., 
Nellen, J., Kok, 
G., Prins, J., 
Schaalma, H. 
Tidskrift: 
AIDS Care. 
Årtal: 2011. 

Individperspektiv Det saknas 
kunskap kring 
varför HIV-
diagnotiserade 
berättar 
respektive inte 
berättar om sin 
diagnos. 
 
Syftet var att 
undersöka 
orsaker kring 
varför respektive 
varför inte man 
avslöjar sin 
HIV-diagnos 
bland afrikaner, 
holländska 
antillianer och 
surinamer som 
invandrat till 
Nederländerna.  
 

Kvalitativ studie. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor. 
42 intervjuer. 
Analys enligt 
QSR NVivo 2.0. 
 
Etiskt godkänd. 

Deltagarna höll 
inne sin diagnos 
på grund av 
stigmatisering, 
rejektion, 
skvaller, 
skuldkänslor, 
skam och för att 
skydda sin 
familj.  
Deltagarna 
berättade om 
diagnosen när de 
hade en nära 
relation, för 
känslomässig 
rensning, när de 
ville ha socialt 
stöd och 
upplevde en 
ansvarskänsla. 
Samt för att 
kunna undervisa 
andra om 
sjukdomen. 
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Teoretisk 

utgångspunkt 
Problem och 

syfte Metod Resultat 

Titel: You can 
spend your life 
dying or you 
can spend 
your life 
living: Identity 
transition in 
people who 
are HIV-
positive.  
Författare: 
Tsarenko, Y., 
Polonsky, M. 
Tidskrift: 
Psychology 
and Health. 
Årtal: 2011. 
 

Individ-
perspektiv 

Det finns för lite 
forskning kring 
den 
underliggande 
innebörden av 
byggandet av 
den personliga 
identiteten och 
dess olika 
processer.  
 
Syftet var att 
bidra till 
människans 
förståelse av hur 
känslan av 
delaktighet 
formar 
identiteten vid 
diagnostiserad 
HIV.  

Kvalitativ studie 
med 
hermeneutisk 
ansats med 
fenomeno-
logiska 
intervjuer. 
15 intervjuer 
med semi-
strukturerade 
frågor. 
Analys via 
NVivo 8.0.  
 
Etiskt godkänd.  

Deltagarna beskrev 
att identiteten 
förändrades med 
diagnosen. Socialt 
stöd hjälpte, många 
gånger reagerade 
dock familjen med 
att ta avstånd. 
Organisationer som 
gav socialt stöd var 
till stor hjälp. 
Vänner från 
organisationer 
kunde ersätta det 
man förlorat.  
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