
 

Sjuksköterskeprogrammet 180hp 

Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete 

VK09, 15 hp 

VT11 

 

 

SMITTAD AV HIV- ETT LIV I BERG OCH 
DALBANA 

Litteraturstudie 

2011-06-14 

 

Heli Camara och Satu Elina Martorell 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

Hiv-infektion är en sjukdom som drabbar människor runt om i världen. Sjukdomen är livslång 

och påverkar alla aspekter i den Hiv-smittades vardag. Stigmatisering och moraliska attityder 

mot de Hiv-smittade i samhället är vanligt då sjukdomen vanligen sätts ihop med sexualitet och 

utsatta grupper i samhället. Syftet med denna studie var att beskriva hur de Hiv-smittade 

upplever sin livssituation. Metoden var en litteraturstudie där tio artiklar med kvalitativt material 

analyserades. Resultatet sammanställdes i tre kategorier: 1. Psykiska och emotionella aspekter, 

2. Det dagliga livet samt 3. Fysisk hälsa och mötet med sjukvården. Resultatet visade att de Hiv-

smittade beskrev livet som ”en berg-och-dalbana” där Hiv upplevdes som en ostabil tillvaro och 

en osäkerhet som kunde förändras från dag till dag. Att lära sig att acceptera livet som en Hiv-

smittad person var en process där stödet från familjen och samhället spelade en viktig roll. 

 

Nyckelord: Hiv, omvårdnad, upplevelse, ohälsa och psykosocial. 



SUMMARY 

Hiv-infection is a disease which affects people around the world. The disease with it’s lifelong 

status affects all the aspects in the daily life of the Hiv-infected people. Stigmatization and the 

moral attitudes against the Hiv-infected in the society are common because the disease is usually 

connected with sexuality and groups which are living outside of the society. The aim of this 

study was to explore the experiences of the Hiv-infected person’s daily lives. The method used 

was a qualitative litteraturestudy of which the analysis was put together by ten articles with 

qualitative material. Three categories emerged from the result: 1. The Psychological and 

emotional aspects, 2. Daily life and 3. Physical health and contact with the health care. The 

result showed that the Hiv-infected people experienced their daily life as “a roller coaster” with 

aspects of unstable subsinstence and uncertainty which could change from day to day. To learn 

how to accept life as an Hiv-infected person was a process where the support of the family and 

the society was very important.  

 

Keywords: Hiv, care, experience, illness and psychosocial. 
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INLEDNING 

Under vår kurs Kultur och Hälsa gjorde vi en fältstudie om hur gemenskap påverkar de 

hemlösas hälsa och deras livssituation. Många av dessa personer hade infektionen Hiv 

(Humant immunbristvirus). En sjukdom som idag ej går att bota vilket kan leda till 

både psykiskt, fysiskt och socialt lidande. Flertalet som är smittade av Hiv kämpar inte 

enbart emot fysiska besvär utan de möts också av negativa attityder och fördomar i 

samhället. Enligt Kallings (2005) startade Hiv-epidemin 1981. Då skrevs det mycket 

om sjukdomen men under de senaste åren har det varit ganska ”tyst” kring denna 

sjukdom. Att drabbas av en smittsam och livslång sjukdom påverkar människors 

livssituation på olika sätt. Frågan väcktes hos oss hur livssituationen för den Hiv- 

smittade vuxna personen ser ut. Hur är det att leva med Hiv? 

BAKGRUND  

1.1 Historik 

I början av år 1981 uppmärksammades en patientgrupp som bestod av homo- eller 

bisexuella män (Kallings, 2005). De led av Kaposis sarkom som är en tumörsjukdom 

som drabbar huden samt engagerar lymfkörtlar och inre organ. Denna patientgrupp 

besvärades också av en lunginflammation Pneumocystis carinii(PCP), vilket tidigare 

kallades för opportunistisk infektion. Sjukdomarna kallades i början för ”gay related 

immunodeficiency” (GRID). Namnet ändrades relativt snabbt till ”Acquired 

Immunodeficiency Syndrome”, AIDS, år 1982 (Kallings, 2005). Den svenska 

översättningen blev ”förvärvat immunbristsyndrom” med förklaring att sjukdomen inte 

var medfödd utan förvärvad under livets gång. Enligt Kallings (2005) är AIDS slutet av 

en lång process där kroppen inte längre kan producera nya T-lymfocyter (T-celler). Ett 

stadium där kroppens immunförsvar är förstört av Hiv-viruset (Moberg, 2000). 

 1.2 Hiv- Humant immunbrist virus 

Arvsmassan på Hiv-virus består av två enkelsträngade RNA-molekyler istället för 

DNA. Hiv-viruset har ett eget enzym som orsakar att RNA-arvslaget omvandlas till en 

DNA-kopia (Kallings, 2005). Efter några timmar av överföringen av Hiv-generna har 

värdcellen blivit infekterad för gott (Ericson & Ericson, 2009). Moberg (2000) förklarar 

att virus är ett ”levande” partikel som behöver ett värdoffer som den kan infektera och 

därmed föröka sig. Framför allt orsakar den nedbrytning av immunförsvaret genom att 
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orsaka infektion hos vita blodkroppar och en del celler i nervsystemet. De vanligaste 

vita blodkropparna som infekteras är de som ska fungera som kroppens försvar mot 

infektioner och tumörsjukdomar. Cellerna finns i alla våra slemhinnor, lymfkörtlar och 

i blodbanan. Vidare förklarar Moberg att Hiv-viruset infekterar oftast en cell (T-

lymfocyter) som har en CD4-receptor på sin yta men den kan också infektera andra 

celler på huden, i ryggmärgen, i mag- och tarmkanalen, i njurar, levern samt i lungorna. 

 

 Smittväg och smittspridning 

 Hiv-viruset smittar via blod, t.ex. vid blodtransfusioner samt förorenade sprutor, via 

anala, vagina och orala samlag (Håkansson & Sandström, 1994). Enligt Ericson och 

Ericson (2009) utsätts kvinnor för något större risk att smittas än männen. Smittorisken 

ökar också vid genitala sår. Smittan kan även föras vidare från mor till barn i samband 

med förlossning samt amning. Hiv-viruset smittar inte via sociala kontakter t.ex. vid 

kramar då viruset inte är luftburet.  

 

Symtom 

Kallings (2005) beskriver att några veckor efter smittotillfället med Hiv-virus kan den 

smittade individen få svullna lymfkörtlar, hög feber, ont i halsen och utslag. Den 

kroniska fasen av sjukdomen kan vara symptomfri under flera år. Hiv-infektion kan 

delas i olika stadier: Virustransmission (smittotillfället), primär hiv-infektion, 

serokonversion (den tidpunkt då antikroppar kan upptäckas i blodet), symptomfri 

infektion med eller utan svullna lymfkörtlar, symtomatisk infektion med olika besvär 

av diarréer, avmagring, feber och trötthet. Sista stadiet är AIDS karaktäriserad av grav 

immunbrist (Kallings, 2005). 

 

 

Diagnos och behandling 

Diagnos för en Hiv-infektion fastställs via screening där man undersöker om blodet 

innehåller antikroppar eller virusantigen (delar av själva viruset). Hiv-infektionen 

behandlas med bromsmediciner. Behandlingen botar inte infektionen utan minskar 

antalet virus-partiklar i blodet och fördröjer sjukdomsutvecklingen (Moberg, 2000). 

Kombinationsbehandling med flera läkemedel kan lindra sjukdomen och förlänga 

överlevnadstiden. För att få maximal effekt av behandlingen bör den startas tidigt och 
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vara konsekvent. Enligt Moberg (2000) har de gamla och nya Hiv-läkemedlen många 

biverkningar som kan utgöra svåra problem för de Hiv-smittade. 

 

1.3 Smittskyddslagen 

Den nuvarande smittskyddslagen (SmL) trädde i kraft år 2004. Med smittsamma 

sjukdomar avses i denna lag alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan 

människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa (SFS-nr: 

2004:168, § 3). Vid misstanke om Hiv-smitta är en person enligt lagen skyldig att testa 

sig. Den smittade är skyldig att genomgå en läkarundersökning. Anonymitet gäller fram 

tills man är testad Hiv-positiv. Efter detta ska anmälan skickas till Smittskyddsinstitutet 

(Socialstyrelsen) via smittskyddsläkaren. Anmälan ska innehålla personens namn, 

personnummer och adress samt den sannolika smittkällan och smittvägarna (SFS-nr: 

2004:168, 6§). Ansvar för att skydda andra personer från att bli smittade ligger hos den 

smittade individen (Ramstedt och Sylvan, 2003). 

 

 1.4 Epidemiologi 

År 2009 var det totala antalet Hiv-smittade i världen 33,3 miljoner. Antalet dödsfall år 

2009 var 1,8 miljoner och antalet nya Hiv-infektioner var 2,6 miljoner. Incidensen för 

Hiv har minskat med 17 % de senaste åtta åren. Förekomsten av Hiv skiljer sig avsevärt 

mellan olika världsdelar men de flesta Hiv-smittade bor i Sydafrika. År 2009 var 

prevalensen i Sverige 8100 personer och de som avled i AIDS var mindre än 100 

(WHO, UNAIDS 2011).  

En grupp som har fått lite uppmärksamhet i flertalet studier är Hiv- smittade ungdomar 

(Christianson, Lalos, Westman & Johansson, 2007). En svensk studie undersökte Hiv-

smittade ungdomars, i åldern 17-24 år, uppfattning om sexuellt riskbeteende. Studien 

visade att kvinnor, både tonåriga och vuxna, hade en ökad risk att bli Hiv-smittade 

p.g.a. sin svagare ekonomiska och sociala ställning i samhället. Detta beror på den 

obalansen som finns i de stereotypiska könsrollerna runt om i världen. En annan studie 

om ”women who have sex with women” (WSW) bekräftade bilden av kvinnornas 

svagare ställning som Hiv-smittade (Cloete, Sanger& Simbayi, 2011).  
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 1.5 Livssituation och livskvalitet 

De fysiska och psykiska besvär som Hiv- smittade personer får av sin sjukdom kan 

minska känslan av bibehållen livskvalitet (Håkansson och Sandström, 1994). 

Författarna menar att den Hiv-smittade personen har rätt till adekvat rådgivning och 

stöd, vilket bidrar till en möjlighet att kunna upprätthålla livskvaliteten. 

Definitionen av livssituation är inte entydig utan är ofta relaterad till ordet livskvalitet. 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att en persons 

aktuella och totala livssituation speglas i dennes hälsa. 

 Ett av måtten för patientens upplevda livskvalitet i sin livssituation är känslan av hur 

tillfredsställd denne är med sitt liv (Birkler, 2007). Vidare menar Birkler att det är svårt 

att få fram subjektiv livskvalitet eftersom det är en personlig upplevelse av 

välbefinnande och lycka. Livskvaliteten är knuten till personens livssituation och 

förmågan att kunna styra sitt liv. 

 

 1.6 Livsvärld 

Människan uppfattar sin livsvärld genom sin kropp, hon känner den i sin själ. Det är 

inte möjligt att separera kroppen, själen och anden från livsvärlden. Alla människor har 

sin unika upplevelse av sin kropp och den upplevelsen är i ständig förändring genom 

det levda livet och den levda kroppen (Wiklund, 2003). Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud och Fagerberg (2003) förklarar att det är i livsvärlden vi söker vårt livs 

innehåll och en mening för det som pågår i vårt liv just då. I den levda världen ges 

uttryck till känslorna. I livsvärlden upplever vi vår verklighet med arbete, fritid och 

samvaro. Birklers (2007) beskrivning av livsvärlden syftar till vardagen som personen 

lever i utan att ifrågasätta den. Även han betonar att livsvärlden förändras hela tiden 

beroende på ens livssituation och att den uppfattas olika beroende av kön, ålder och 

välmående. Sjukdomsstadiet styr patientens dagliga liv och upplevelsen av livsvärlden. 

Att beskriva sin livsvärld till andra eller bilda sig en uppfattning om någon annans 

livsvärld är svårt. För att kunna ge bra omvårdnad och omsorg är det ändå nödvändigt 

för vårdaren att få en inblick och förståelse för patientens livsvärld (Birkler, 2007).   
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1.7  Attityder och fördomar 

Bunkholdt (2004) definierar ordet attityd som en kombination av en persons tankar, 

känslor och beteendemönster. Attityderna påverkas av samhällets värderingar och även 

personens etniska tillhörighet. Hur personen samspelar och umgås med andra beror på 

vilka attityder han eller hon har. Bunkholdt anser att fördomar är förutfattade negativa 

attityder. De uppstår i situationer när en person känner sig hotad antingen materiellt 

eller personligt. Fördomarna grundar sig ofta både i osanning och i okunskap. De som 

drabbas av fördomar är både enstaka personer och grupper (Bunkholdt, 2004). 

En studie från Belize visade att vårdpersonalen hade utbredda fördomar om Hiv-

positiva personer (Andrewin & Chien, 2008). De grupper som var särskilt drabbade var 

homosexuella, sexarbetare och drogmissbrukare. Alla dessa grupper ansågs ha fått sin 

sjukdom på ett omoraliskt sätt. Det förekom både vägran att utföra omvårdnad och 

respektera tystnadsplikten för de Hiv- positiva (Andrewin & Chien, 2008). 

En svensk studie beskrev sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters och 

undersköterskestudenters attityder till de Hiv- smittade personerna och eventuell 

önskan om att låta bli att vårda dem (Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). Resultatet 

visade att undersköterskestuderande hade mer negativa attityder än sjuksköterskor. Hiv-

smittade homosexuella personer blev dubbelt stigmatiserade även av vårdpersonalen 

(Röndahl, Innala & Carlsson (2003). 

 

 1.8 Stigmatisering 

Ordet stigma härstammar från grekernas benämning för tecken som användes för att 

påpeka den avvikande personens moraliska status. Stigma hade en stark negativ 

betydelse och personerna som hade stigmatiserats ansågs ha sämre moral än andra. 

Brottslingar, slavar och förrädare var sådana som fick stigma skurna eller brända in i 

kroppen. Det synliga märket gav andra rätt att se ner, stötta ut och på alla sätt undvika 

kontakt med de stigmatiserade (Goffman, 1971).   

Hiv- relaterade stigma och diskriminering är kända hinder för att kunna förebygga Hiv 

samt testa sin Hiv-status (Cao, Sullivan, Xu, Wu & China CIPRA Projekt 2 Team, 

2006). Enligt Cao et. al.  försvårade stigmatisering och diskriminering 

kunskapsspridningen om Hiv. Stigmatisering och diskriminering berodde på att 

människorna var rädda, skämdes eller skuldsatte varandra. Personer som sedan tidigare 
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hade dåliga kunskaper om Hiv var benägna att behålla sina negativa attityder mot Hiv-

smittade (Cao, Sullivan, Xu, Wu & China CIPRA Projekt 2 Team, 2006).   

 

PROBLEMFORMULERING 

Den komplexa medicinska bakgrunden samt medförande psykiska och sociala 

påfrestningar leder till att en person som har fått sjukdomen Hiv ställs inför en 

förändring i sitt liv. Det är inte ovanligt att personen känner både rädsla och förvirring 

inför sitt nya liv med en idag kronisk och för vissa även en dödlig sjukdom. Hur 

kommer livet att se ut i framtiden? Hur kommer omgivningen att reagera om de får veta 

att en person är Hiv-smittad? Kommer bromsmedicinerna att hjälpa? Frågorna är 

många när en person måste leva med en stigmatiserad och livshotande sjukdom. 

Litteraturen beskriver adekvat information om sjukdomen Hiv men ur ett 

vårdperspektiv är det viktigt att skapa förståelse för hur det är att leva med en Hiv- 

infektion. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva hur människor som har en Hiv- infektion upplever 

sin livssituation. 

  

METOD 

1.9 Design 

Studien utfördes i form av en litteraturstudie vilket innebär en sökning och kritisk 

granskning samt sammanställning av det valda ämnet. Studien baseras på tidigare gjord 

forskning där materialet är kvalitativt (Forsberg & Wengström, 2003).  Det är lämpligt 

då studien handlar om att beskriva människors erfarenheter av sin livssituation (Friberg, 

2006). 

1.10 Datainsamlingsmetod och urval 

Urvalsprocessen som användes för att välja materialet till studien beskrivs av (Forsberg 

och Wengström, 2008). Databaserna som användes för att söka efter artiklar var 

CINAHL with Full Text, MEDLINE, AMED samt Academic Search Elite. 



 

  7 

Avgränsningar som användes i sökningarna var artiklar publicerade mellan januari 

2000 och januari 2011. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade (peer rewiewed). 

En översikt av sökordskombinationer presenteras i tabell 1. Då sökningen resulterade i 

sammanlagt 481 artiklar infördes avgränsningskriterier som engelska språket och 

åldersgruppen 19+. Efter detta återstod urvalet 153 artiklar var av dessa artiklar lästes 

titel och abstract igenom. Artiklar med kvantitativt material samt artiklar som handlade 

om Hiv-sjuka barn och föräldrar valdes bort. En studie av Emlet (2007) med både 

kvantitativ och kvalitativ metod valdes till resultatanalysen då resultatet av det 

kvalitativa materialet användes. Slutligen valdes tio av 153 artiklar till att ingå i studien. 

Sammanställning av de valda artiklarna presenteras i tabell 2. I granskningen av de tio 

artiklarna användes Röda Korsets Högskolas (2005) granskningsmall. 

 

 

Tabell 1. Sökning / Datainsamling  

Sökord Träffar Urval Artiklar Författare - år 

Hiv and wellbeing  

43 

 

20 

 

1 

Paxton, S. (2002) 

Hiv and future and 

wellbeing 

 

7 

 

7 

 

2 

Groft,JN. et.al. (2007) 

 

Lee, K.. et.al. 

Hiv and 

psychosocial and 

suffering 

 

26 

 

 

26 

 

1 

 

Feitsma, A.T. et.al.. (2007) 

 

HIV and care and 

experience 

 

405 

 

100 

 

6 

Emlet, C. A. (2007) 

Gardezi, F. et. al. (2008) 

Zukoski, A.P. et. al. (2008) 

O´Brien, K.K. et.al. (2008) 

Gilbert, L. et. al. (2010) 

Orner, P. et.al. (2008 

 

Urval = antal  lästa titel och abstract 
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Artikelpresentation 

Tabell 2. Sammanställning av valda artiklar 

 

Författare, År, Titel 

Tidskrift 

Syfte Urval Metod Resultat 

Emlet, C. A. 

(2007). 

 

 Experiences of 

Stigma in Older 

Adults Living with 

HIV/AIDS: A 

Mixed-Methods 

Analysis. 

 

 AIDS PATIENT 

CARE and STDs 

Att beskriva 

erfarenheter av 

upplevd stigma 

hos en äldre 

population 

N=25 

17 män och 

8 kvinnor 

Djupintervjuer 

 

Hiv stigma scale 

Avståndstagande av 

familj, vänner samt 

bekanta i 

umgängeskretsen.  

Ensamhet och social 

isolering. Dålig 

självbild, skyldighet och 

skamkänslor.  

Feitsma, A.T., 

Koen, M.P., 

Pienaar, A.J., 

Minnie, C.S. 

(2007) 

 

Experiences and 

Support Needs of 

Poverty_Stricken 

People Living With 

HIV in the 

Potchefstroom 

District in South 

Africa 

 

Journal of The 

Association of 

nurses in AIDS 

Care 

 

Att undersöka 

erfarenheter och 

identifiera 

stödbehov hos en 

population som 

lever med HIV 

och är drabbad av 

fattigdom. 

N=30 

7 män och 

23 kvinnor 

 

Djupintervjuer Majoriteten av 

deltagarna kände sig 

starka efter att ha 

accepterat och berättat 

om sin HIV-status. 

Behoven som deltagarna 

hade var basbehov, 

psykosociala behov, 

kulturella och andliga 

behov samt behov av 

självförverkligande.   

Gardezi, F. et. al. 

(2008) 

 

Experiences of and 

responses to HIV 

among African and 

Caribbean 

communities in 

Toronto, Canada.  

 

AIDS Care 

Att undersöka 

HIV-relaterad 

stigma.   

N=104 

47 män och 

57 kvinnor 

Djupintervjuer Behov av större 

förståelse från 

samhället. Utökade 

kunskaper hos 

vårdpersonalen 

efterlystes. 
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Gilbert, L. Walker, 

L. (2010) 

 

´My biggest fear 

was that people 

would reject me 

once they knew my 

status…´: stigma as 

experienced by 

patients in an 

HIV/AIDS clinic in 

Johannesburg, 

South Africa 

 

Health and Social 

Care in the 

Community 

 

Att undersöka hur 

patienter som får 

antiretroviral 

behandling 

uppfattar stigman 

och hur den har 

format deras 

beteende och 

förståelse av 

sjukdomen 

 

 

 

 

 

N= 44 

12 män och 

32 kvinnor. 

Semistrukturerade  

intervjuer 

Upplevelsen av 

stigmatisering är stark 

och den påverkar hela 

livssituationen samt 

familjeförhållanden och 

intima sexuella 

erfarenheter. Rädslan för 

stigmatisering spelar en 

markant roll från att ha 

fått diagnosen till att ha 

berättat om sin HIV-

status till sin familj samt 

att ha börjat med 

antiretroviral 

behandling. 

 

 

 

 

Groft,JN, Robinson 

Vollman, A. (2007) 

 

Seeking serenity: 

living with 

HIV/AIDS in rural 

Western Canada  

 

Rural and Remote 

Health 

Att beskriva 

upplevelsen av att 

leva med HIV-

infektion på 

landsbygden. 

N=10 

5 män och 

en kvinna, 

en vårdare 

samt 4 st. 

anställda 

från AIDS-

klinik 

 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Att leva med HIV 

beskrevs av deltagarna 

som en lång och 

mödosam resa. 

Deltagarna identifierade 

komponenter av hälsa 

som en känsla av 

välbefinnande, 

livskvalitet och 

oberoende. 

Lee, K., Solts, B. 

Burns, J. (2002) 

 

Investigating the 

psychosocial 

impact of anti-HIV 

combination 

therapies 

 

AIDS Care 

Att undersöka 

psykosociala 

effekter av de nya 

behandlingarna 

och deras 

påverkan på 

psykiskt 

välbefinnande.  

Att få fram 

deltagarnas 

uppfattning om 

vilka service de 

behöver. 

N=6 

Enbart män     

 

Semistrukturerade  

intervjuer. 

All antiretroviral 

behandling hjälpte 

deltagarna att känna sig 

hoppfulla inför 

framtiden och uppleva 

en känsla av 

välbefinnande. 

 

O´Brien, K.K. 

Bayoumi, A.M. 

Strike, C. Young, 

N.L. Davis, A.M. 

(2008) 

 

Exploring disability 

from the 

perspective of 

adults living with 

HIV/AIDS: 

Development of a 

conceptual 

framework 

 

Health and Quality 

of Life Outcomes 

Att skapa en 

referensram för 

vilka 

funktionshinder 

de vuxna HIV-

smittade anser sig 

att ha. 

N= 38 

21 män och  

16 kvinnor 

samt en 

transsexuell 

person 

Semistrukturerade 

intervjuer samt en 

gruppdiskussion 

Funktionshinder som 

inkluderar symptom och 

försämringar, 

svårigheter att klara av 

det dagliga livet och 

utmaningar för social 

integration.  

Osäkerhet som 

förändras från dag till 

dag. Faktorer som 

socialt stöd och stigma, 

levnadsstrategier och 

personlig karaktär som 

kan försämra eller lindra 

funktionshindret. 

Triggande faktorer inför 

större förändringar i 

sjukdomsbilden. 
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Orner, P. Cooper, 

D. Myer, L. 

Zweigenthal, V. 

Bekker L-G. 

Moodley, J. (2008)  

 

Clients` 

perspectives on 

HIV/AIDS care 

and treatment and 

reproductive health 

services in South 

Africa 

 

AIDS Care 

Att beskriva vilka 

uppfattningar och 

erfarenheter HIV-

positiva personer 

i fruktbar ålder 

har om vården 

och behandlingen 

av HIV/AIDS.  

N=62 

35 kvinnor 

och 27 män  

 

8 st. 

gruppdiskussioner 

och 4 st. 

djupintervjuer 

Män blev uppmuntrade 

och motiverade av 

sjuksköterskor som 

behandlade dem med 

respekt och utbildade 

dem med viktig fakta 

om HIV/AIDS.  

Kvinnor beskrev 

diskriminerande 

attityder från 

vårdpersonalens sida. 

 

Paxton, S. (2002) 

  

The paradox of 

public HIV 

disclosure 

 

AIDS Care 

Att utvärdera 

inverkan på HIV-

positivas 

offentliga 

avslöjande av sin 

HIV-status. 

Skiljer 

erfarenheterna sig 

ur ett kulturellt 

perspektiv? 

N=75  

43 kvinnor 

och 32 män  

 

Djupintervjuer Att bestämma sig för att 

berätta om sin HIV-

diagnos offentligt var 

skrämmande och krävde 

hög motivation och 

karaktärsstyrka.. 

Orsaken till offentligt 

avslöjande av sin HIV-

status hade sin grund i 

personligt upplevd eller 

bevittnad 

diskriminering.   

Zukoski, A.P. 

Thorburn, S. 

(2008) 

 

Experiences of 

Stigma and 

Discrimination 

among Adults 

Living with HIV in 

a Low HIV-

Prevalence 

Context: A 

Qualitative 

Analysis 

 

AIDS PATIENT 

CARE and STDs 

Att beskriva de 

HIV-positivas 

upplevelse av 

stigma i samband 

med deras 

dagliga aktiviteter 

i ett samhälle var 

förekomsten av 

HIV är låg.  

 

N= 16 

9 män och 7 

kvinnor 

Intervjuer Deltagarna beskrev ha 

erfarat stigmatisering 

inom olika 

vårdinrättningar och i 

samhället för övrigt. I 

samband med deras 

dagliga liv beskrevs 

erfarenheter av social 

isolering och 

förskjutning av 

familjemedlemmar och 

vänner.  

 

 

1.11 Dataanalys 

I denna studie har analysförfarandet skett i form av innehållsanalys med stöd av  

Friberg (2006, s.110-112)) och Forsberg & Wengström (2008, s.150-151).  Friberg 

beskriver analysarbetet som en rörelse där en helhet delas till mindre enheter och bildar 

en ny helhet dvs. resultat. Forsberg & Wengström (2008) menar att innehållsanalysen 

kännetecknas av en systematisk och stegvis klassificering av data för att lättare urskilja 

mönster och kategorier. 
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1. För att få fram en helhetsbild av artiklarnas innehåll lästes de igenom flera 

gånger av uppsatsskrivarna.  

2. Individuellt lästes artiklarnas resultatavsnitt noga och färgmarkeringar gjordes 

för att hitta de s.k. meningsbärande enheterna dvs. erfarenheter som de Hiv-

smittade beskrev och som svarade mot studiens syfte. 

3. Sammanlagt identifierades 128 meningsbärande enheter vilka skrevs på papper 

och klipptes ut. 

4. Variationer, likheter och olikheter i de meningsbärande enheterna diskuterades. 

Dessa sammanfattades och grupperades i sex grupper.  

5. Efter ytterligare bearbetning av materialet delades detta i tre kategorier:  

1.Psykiska och emotionella aspekter 2.Det dagliga livet 3.Fysisk hälsa och 

mötet med sjukvården.  

 

ETISKA ASPEKTER 

Samtliga artiklar som användes i denna uppsats var ”peer reviewed” vilket garanterade 

att de hade blivit godkända av en etisk kommitté. Ingen av uppsatsskrivarna hade 

engelska som sitt modersmål vilket togs i beaktning i översättningen av 

analysmaterialet. Ordböcker användes för att översättningen skulle bli så rätt som 

möjligt. Under granskningen av analysmaterialet strävades efter att upprätthålla 

objektivitet (Forsberg & Wengström, 2008). 
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RESULTAT 

De analyserade artiklarnas resultat beskrivs inledningsvis i en resultatmatris (tabell 3). 

 

 Tabell 3. Resultatmatris 

Kategorier 

 

 

Artikel 

Psykiska och 

emotionella aspekter 

 

Det dagliga 

livet 

 

Fysisk hälsa och mötet med 

sjukvården  

 

Emlet, C.A.  

(2007) 

X  X  

Feitsma, A.T.  

et. al.(2007) 

 X  

Gardezi, F. et.al. 

(2008) 

X X X 

Gilbert, L. et. 

al. (2010) 

X X X 

Groft, JN. et 

al. (2007) 

X X X 

Lee, K. et. al.  

(2002) 

 X X 

O´Brien, K.K.  

et.al. (2008) 

X X X 

Orner, P et. al. 

(2008) 

X  X 

Paxton, S.  

(2002) 

X   

Zukoski, A.P. 

et.al. ( 2008) 

X  X 

 

1.12 Psykiska och emotionella aspekter 

De Hiv-smittade beskrev sin upplevelse av sjukdomen som en osäkerhet som kunde 

förändras från dag till dag, ingenting var beständigt med Hiv (O’Brien, Bayoumi, 

Strike, Young & Davis, 2008). Att hantera sin sjukdom upplevdes som en lång och 

besvärlig resa. Deltagarna beskrev att livet som en Hiv-smittad person kändes som en 

utmaning för både individen och familjen (Groft & Vollman, 2007). Att upprätthålla ett 

positivt tankesätt om sig själv och framtiden beskrevs som svårt (Zukovski & 

Thorburn, 2009). För att kunna uppleva hälsa även i framtiden var det viktigt att ha 

accepterat sin sjukdom. Det var även viktigt att bestämma sig för att fortsätta med sitt 

liv (Groft & Vollman, 2007). Viktigt var att inte förlora sitt människovärde i samband 

med Hiv. I studien av Paxton (2002) beskrev de Hiv-smittade sin upplevelse som en 

ökande självkänsla och stolthet som följd av att ha accepterat sjukdomen.  

Att lära sig att acceptera livet som en Hiv-smittad person beskrevs av flertalet som en 

process som innehöll både öppenhet och viljan att lära sig att leva med en sjukdom som 



 

  13 

inte gick att bota (Groft & Vollman, 2007, Paxton, 2002). Deltagarna beskrev att 

livskvaliteten var en viktig dimension och den representerades genom att ha 

möjligheten att delta i angenäma aktiviteter (Groft & Vollman, 2007).  

Deltagarna beskrev betydelsen av att få stöd och kärlek av omgivningen och återfå 

kontrollen av sitt liv som viktig. En befriande känsla upplevdes efter att ha berättat om 

sin Hiv- status (Paxton, 2002, Gilbert & Walker, 2010). Ytterligare aspekt framkom 

såsom att överleva en lång sjukdomsperiod förbättrade den psykiska hälsan. Aspekter 

som förvärrade den psykiska hälsan var en längre period med försämrad fysisk hälsa 

samt att börja med eller ändra sin bromsmedicinering (O’Brien, Bayoumi, Strike, 

Young & Davis, 2008). 

 

Viljan att avslöja sin Hiv-status till andra varierade. Det framkom att deltagarna 

föredrog att inte få veta personens Hiv-status då associationer med sjukdomen och 

döden upplevdes som starka (Gardezi, et.al., 2008). Att dölja sin Hiv- status kändes 

betungande och förödande (Orner, et.al. 2008).  Rädslan för stigmatisering, obehag, 

stress, att förlora sitt arbete, att orsaka oro och sorg till sina anhöriga efter att ha 

avslöjat sin Hiv- status beskrevs (Gilbert & Walker, 2010). Utslitenhet och en känsla av 

tomhet, depression och ångest upplevdes i samband med stress. Isoleringen beskrevs 

som en följd av oro, rädsla och ensamhet. Skuldkänslor samt att känna sig ledsen och 

utmattad upplevdes av de Hiv-smittade i studien (O’Brien et. al., 2008, Paxton, 2002).  

 

I studien av Emlet (2007) visade resultatet att de äldre Hiv- smittade upplevde att de var 

annorlunda och inte accepterade vilket ledde till att de kände sig ensamma och 

isolerade. Eftersom det var svårt att känna tillit och hopp blev rädslan av att närma sig 

en annan person ett hinder. De äldre upplevde rädsla och oro inför morgondagen och att 

de kunde dö i sin ensamhet utan att någon skulle lägga märke till det. Deltagarna i 

Emlets studie beskrev att de blev dubbelt diskriminerade och ifrågasatta p.g.a. sin ålder 

och sitt Hiv-status. De kände sig kränkta men samtidigt skuldbelagda för att inte ha 

tänkt till och varit klokare än andra Hiv- smittade (Emlet, 2007). 

 

It’d gotten around the church that I’m HIV positive. I find myself sitting and eating a 

piece of cake and drinking punch on one whole aisle of chairs by myself, no one sitting 

next to me, no one wanting to talk to me (Emlet, 2007, s. 746). 
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Det visade sig att många människor svek de HIV- smittade, baktalade dem och visade 

öppet sin avsky för dem. Ett flertal hade upplevt diskriminering och avståndstagande av 

både familjen och vännerna. Att vännerna inte ville fortsätta träffas och umgås som 

tidigare upplevdes som en ledsamhet. En kvinna beskrev att sjukdomen formade en 

barriär mellan henne och resten av samhället. För några av respondenterna var inte 

känslan att tillhöra ”de andra” enbart p.g.a. Hiv utan det var åldern som var den 

avgörande faktorn (Emlet, 2007).   

 

…Some of my grandkids…I’m not allowed to have any (contact). That’s really 

frustrating because I am not going to have sex with them or bleed all over them or 

anything like that. So, they’re just ignorant...-woman, age 52 (Zukovski & Thorburn, 

2009, s.270).  

  

De Hiv-smittade blev fördömda och påpekade som dåliga förebilder och det skvallrades 

och gjordes narr av dem (Gardezi et. al., 2008). Deltagarna i studien beskrev en 

informationsbrist gällande Hiv i Kanada jämfört med deras hemländer. Flertalet av dem 

berättade att de inte kände någon som var Hiv-smittad. De trodde inte att den som var 

Hiv-smittad skulle avslöja sin status. Samtidigt levde de i tron att det inte fanns Hiv i 

deras samhälle. En kvinna från Kenya kände sig diskriminerad av en sjuksköterska då 

hon uttalade sig sarkastiskt om att alla från Afrika är Hiv-smittade (Gardezi et. al., 

2008).   

En av deltagarna i studien beskrev rädsla i samband med ansökan om ekonomiskt stöd 

från staten. Han var rädd att bli avslöjad som Hiv-smittad. En annan deltagare tänkte 

begå självmord efter att ha fått sin diagnos då samhällets allmänna attityd var att de 

som har Hiv förtjänar sin sjukdom p.g.a. sina synder (Gilbert & Walker, 2010). 

En kvinnlig deltagare som flyttade till ett litet samhälle uttryckte sin tveksamhet inför 

att avslöja sin Hiv-status. Hennes åsikt var att både hon och omgivningen måste lära sig 

om sjukdomen annars fanns det ingen mening för henne att gå igenom hela 

sjukdomsprocessen (Zukovski & Thorburn, 2009).   

1.13 Det dagliga livet 

Att träffa andra och prata om sin sjukdom kändes angeläget. Särskilt viktigt var att 

kunna dela med sig sin livssituation och sina erfarenheter till andra Hiv- smittade 

(Feitsma, Koen, Pienaar & Minnie, 2007, Gardezi et. al., 2008). Familjen hade stor 
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betydelse i de Hiv-smittades dagliga liv, speciellt i det sociala livet. Att vara nära 

familjen upplevdes viktigt och därför valde en del att flytta tillbaka till sina hemtrakter. 

Hemmets fridfulla och hälsosamma påverkan uttrycktes av de Hiv-smittade (Groft & 

Vollman, 2007). Familjen hade möjlighet att påverka positivt eller negativt i 

omständigheterna kring den Hiv-smittade, en verklighet som familjer fick erfaret i 

Sydafrika då stigmatisering är en del av den Hiv-smittades vardag. Familjens stöd 

visade sig att vara en faktor som hjälpte de Hiv- smittade att leva vidare (Gilbert & 

Walker, 2010).  

 

I revealed my status to my partner; …my partner helped me through this difficult time, 

we became highly dependent on each  other as were both HIV+ and thanks to the 

medication (Prevention of Mother-to-Child Transmission Programme) the children are 

HIV negative (Gilbert & Walker, 2010, s.143).  

  

En grupp som karakteriserade sig genom att sakna stödet av familjen var personer från 

Afrika och Karibien som var bosatta i Kanada. Det dagliga livet kändes tungt för 

familjen bodde långt borta och det var också svårt att avslöja sitt Hiv- status till 

familjen. De kände sig diskriminerade både p.g.a. sitt ursprung och sin Hiv- status: 

”Whenever people talk about AIDS it’s all about Africa” (Gardezi et. al., 2008, s.720).   

  

Hiv- smittade kvinnor beskrev en utsatthet p.g.a. att familjerna med hemlandets kultur i 

bakgrunden hade förväntningar på dem i samband med giftermål och barnafödande. 

Kvinnorna tyckte att det var svårt att hävda sig mot männen och få dem att använda 

kondom. Flertalet av kvinnorna beskrev hur de fick utstå både psykiskt och fysiskt våld 

efter att ha avslöjat sin Hiv- status till sin partner. I studien kom det fram att kvinnorna 

förhindrades av sin partner att söka hälso- och sjukvård och förlorade då möjligheterna 

att få stöd därifrån (Gardezi et. al., 2008).  

Döden upplevdes av de Hiv- smittade som en naturlig del av livet men att förlora sina 

vänner medförde en känsla av psykiskt instabilitet (Lee, Solts & Burns, 2002, O’Brien 

et.al., 2008). Religionen spelade en viktig roll i det dagliga livet och att be till Gud var 

ett sätt att få stöd och hopp (Groft & Vollman, 2007). De Hiv- smittade beskrev 

religionens påverkan även i det intima livet som förbudet att använda kondom (Gardezi 

et. al., 2008).  
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Kostens betydelse för de Hiv-smittades hälsa framkom i studien av (Feitsma, Koen, 

Pienaar & Minnie, 2007). Deltagarna var medvetna om att äta hälsosam mat var 

viktig för deras välmående. Många av dem var fattiga och i brist på mat försökte de 

fördriva tiden med att be eller sova. De Hiv-smittade upplevde det som ett stort stöd   

att deras arbetsgivare hjälpte till att finansiera mediciner och mat (Gilbert & Walker, 

2010).  

1.14 Fysisk hälsa och mötet med sjukvården 

Livet som Hiv-smittad uppfattades som ”en berg-och-dalbana” där Hiv beskrevs som 

en instabil tillvaro med perioder av välmående och sjukdom. Fysiska besvär i form av 

trötthet och orkeslöshet upplevdes invalidiserande. Orkeslösheten kom fram som en av 

de aspekter som påverkade de Hiv- smittades möjlighet att arbeta och orka delta i det 

sociala livet. Att de inte orkade hålla upp samma tempo som de var vana vid upplevdes 

som en känsla av tomhet och ledsamhet (O’Brien et.al., 2008). I studien av Lee, Solts & 

Burns (2002) framkom att en försämrad fysisk hälsa ledde till förlorade 

arbetsinkomster och oro. 

I resultatet från Groft (2007) beskrev de Hiv-smittade att beslut gällande behandling var 

komplex. Beslutet hade sin grund i tillgången av de antivirala läkemedlen, förekomsten 

av andra hälsoproblem, försämrad eller obefintlig tillgång till lämplig hälso- och 

sjukvård.  

Läkemedelshanteringen beskrevs av deltagarna som en besvärlig och ovälkommen del 

av vardagen (Lee, Solts & Burns, 2002). De beskrev att medicinerna var en störande 

moment där vardagen handlade om att ”fylla på pillerburkar” och till viss del ”kretsade 

livet kring tabletterna”.  En deltagare beskrev att antalet tabletter var avgörande för om 

han skulle kunna leva dagen som en normal person. Beskrivningen av tabletterna som 

”avskyvärda, vidriga och så stora” utökade känslan av att medicineringen utgjorde ett 

intrång i deras vardag (Lee, Solts & Burns, 2002).  Rädslan för att familjen och 

närstående skulle upptäcka medicinerna försvårade livssituationen för den Hiv-smittade 

(Lee, Solts & Burns, 2002, Gilbert & Walker, 2010). Ytterligare resultat framkom när 

en deltagare beskrev rädslan av att bli upptäckt tillsammans med medicinerna då han 

befann sig på resande fot (Lee, Solts & Burns, 2002). 

 

Ytterligare resultat beskrevs av en deltagare som tvång av hälso- och sjukvården att 

börja med nya läkemedel (Groft & Vollman, 2007). Som alternativ behandling sökte 
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deltagaren alternativ terapi, hjälp med diet och en mer aktiv livsstil. En annan deltagare 

beskrev ha förbättrat sin livssituation i samband med en ny läkemedelsbehandling. Han 

avstod från vanan att använda kokain, och deltog i möten anordnade av Anonyma 

Alkoholister och fann en ny styrka i en positiv attityd (Groft &Vollman, 2007).  

För att undvika diskriminering sökte flertalet av de Hiv- smittade vård och behandling i 

en annan stad än där de var bosatta. I samband med det beskrev de hur deras 

vårdsituation försämrades p.g.a. att de inte var fysiskt tillräckligt starka för att orka resa 

och följa upp sin behandling (Gilbert & Walker, 2010). Medicinerna upplevdes som en 

ovälkommen och besvärande aspekt med följd av avvikelser i läkemedelsordinationen. 

En deltagare beskrev att han höll sig till sina medicintider medan en annan deltagare 

beskrev att han var rädd att missa en dos. Allmän uppfattning av deltagarna var att 

medicinerna var ” ett litet pris att betala” (Lee, Solts & Burns, 2002). 

 

De speciella vårdinrättningarna för de Hiv-smittade urskilde sig för sin fördel med 

adekvat vård och stöd och var därmed uppskattade bland deltagarna i studien (Orner, 

et.al. 2008). Kvinnorna förklarade att sättet som vårdpersonalen bemötte dem kändes 

viktigt. Att vårdpersonalen tog dem på allvar och hade tid att prata var betydelsefullt. 

Att bli uppmärksammade som en grupp med särskilda behov uppskattades av de Hiv-

smittade kvinnorna. Männen berättade hur de bemöttes som människor och att de fick 

adekvat information kring sin Hiv- infektion ledde till en förbättrad egenvård. Männen 

kände sig uppmuntrade och motiverade av sjuksköterskorna (Orner, et.al. 2008). 

Undantaget var de Hiv-smittade män från Afrika och Karibien som var bosatta i 

Kanada. När de skildrade sin livssituation uppdagades det hur de av kulturella skäl 

undvek att söka vård förrän deras hälsotillstånd hade blivit akut eller de befann sig i 

slutstadiet av sjukdomen (Gardezi, et.al. 2008).  

 

De äldre Hiv- smittade berättade om hur dåligt bemötande de fick av vårdpersonalen 

samt deras ifrågasättande om hur de äldre hade kunnat få Hiv som besvärligt. Rädslan 

för att möta vårdpersonal som inte fullföljde tystnadsplikten var så stark att det fick de 

äldre att avstå från att söka hälso- och sjukvård (Emlet, 2007). Stödet från hälso- och 

sjukvården upplevdes otillräckligt av både de äldre Hiv-smittade och de som bodde på 

landsbygden (Emlet, 2007, Groft & Vollman, 2007). 
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Aspekter som upplevdes förnedrande var nekad vård, rädsla och särbehandling ur 

vårdgivarens sida: ”People treat you differently. People don’t talk to you…You can see 

it in people’s faces…their reaction.” (Zukoski & Thorburn, 2009, s.270).  

De Hiv-smittade gav flera exempel på vårdpersonalens bemötande: Vårdpersonalen 

ville inte röra de Hiv-smittade personerna utan att använda handskar.  En tandläkare 

som inte alls undersökte den Hiv- smittades tänder utan remitterade denne direkt till en 

annan vårdgivare (Zukoski & Thorburn, 2009).  

De Hiv-smittade kvinnorna uttryckte att de blev dåligt bemötta p.g.a. att den allmänna 

åsikten från vårdpersonalen var att kvinnorna inte riskerade att bli smittade av en Hiv- 

infektion (Gardezi, et.al. 2008). Det fanns en allmän uppfattning om att de som var 

religiösa inte kunde bli smittade av Hiv. En muslimsk kvinna beskrev hur det 

förväntades av henne att ha intim relation bara med sin make. Om det skulle uppdagas 

att hon var Hiv- smittad skulle hon bli utskrattad inom församlingen. En annan kvinna 

som var kristen instämde att de som var troende förväntades att hålla sig borta från 

problem (Gardezi, et.al. 2008).      

DISKUSSION 

1.15 Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att beskriva hur människor som har en Hiv- infektion 

upplever sin livssituation. Till grund för studien valdes artiklar med kvalitativt material. 

Då målet var att sammanställa resultatet från ny forskning valde uppsatsskrivarna att 

använda artiklar från år 2000 till år 2011. Artikelsökningen gjordes i flera databaser för 

att få objektivitet och mångfald. Flertalet sökord användes och kombinerades och 

sökningen resulterade i ett stort antal artiklar var av utbudet av kvalitativa artiklar var 

begränsat. Flertalet av sökorden hade likvärdiga betydelser, vilket kan ha bidragit till att 

antalet kvalitativt material har gått förlorat.  

 

Studierna var från olika delar av världen, vilket skulle kunna ge ett globalt perspektiv 

på ämnet. Detta kunde berika vår sammanställning av resultatet då alla deltagare hade 

olika kulturell bakgrund. Tre artiklar kom från Kanada, tre stycken från Sydafrika, två 

stycken från USA, en från England samt en från Australien. Variationerna i studien 

gjorde att vi fick ett brett resultat vilket skulle kunna appliceras på svensk sjukvård då 

vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle.  
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Vid tolkningen av analysarbetet upplevdes fördelaktigt att uppsatsskrivarna var två då 

det gav oss möjligheten att upptäcka flera”infallsvinklar” då vi diskuterade resultatet. 

Vi har bemödat oss att sammanställa resultatet så trovärdigt som möjligt. 

1.16 Resultatdiskussion 

Uppsatsens resultat visar att leva med sjukdomen Hiv upplevdes som en ”berg- och 

dalbana” vilket gjorde att tillvaron var ostabil och livssituationen präglades av 

osäkerhet och oro inför morgondagen.  Att acceptera sig själv och sjukdomen 

underlättade det dagliga livet som bestod av att stå emot diskriminering och 

avståndstagande av omgivningen. Eftersom syftet med studien var att beskriva hur 

människor som har en Hiv- infektion upplever sin livssituation anses detta blivit 

besvarat. 

 

Resultatet ger många exempel på såväl psykisk och fysisk påverkan i de Hiv-smittades 

dagliga liv. Den mest framträdande aspekten är stigmatiseringen kring sjukdomen och 

den Hiv-smittade personen. Stigmatisering har sin grund långt tillbaka i tiden, väldigt 

lite förbättringar har skett kring detta fenomen (Kallings, 2005). Redan i grekernas tid 

gav det synliga märket som hade benämningen stigma andra rätt att se ner, stöta ut och 

på alla sätt undvika kontakt med de stigmatiserade (Goffman, 1971).  Deltagarna i 

flertalet studier från olika delar av världen bevittnade om stigmatisering som drabbar 

dem på olika sätt i deras dagliga liv (Gilbert & Walker, 2010, Zukoski & Thorburn, 

2009, Gardezi, et.al., 2008, Paxton, 2002, Groft & Vollman, 2007). Detta förstärks av 

Chen et.al. (2010) som har beskrivit i sin studie hur stigmatiseringen av Hiv och de 

negativa attityderna som den för med sig påverkar starkt de Hiv-positivas dagliga liv. 

Att få sparken från sitt arbete, att bli påpekad eller misstänkt av att vara Hiv-smittad 

beskrevs samt negativa attityder mot de Hiv-smittades familjer (Holzemer et. al., 2006). 

Stigma och diskriminering var kända hinder för att kunna förebygga Hiv samt testa sin 

Hiv-status (Cao, Sullivan, Xu, Wu & China CIPRA Projekt 2 Team, 2006). Enligt Cao 

et. al. försvårade stigmatisering och diskriminering kunskapsspridningen om Hiv. 

Personer som sedan tidigare hade dåliga kunskaper om Hiv var benägna att behålla sina 

negativa attityder mot Hiv-smittade (Cao, Sullivan, Xu, Wu & China CIPRA Projekt 2 

Team, 2006).  
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De tre kategorierna som beskrivs i studien var: Psykiska och emotionella aspekter, Det 

dagliga livet och Fysisk hälsa och mötet med sjukvården.  

 

Psykiska och emotionella aspekter  

 

Eftersom livssituationen för Hiv-smittade personer orsakar psykiska besvär är sociala 

kontakter och stöd viktigt för den psykiska hälsan (Shmitz och Crystal, 2000). Att det 

förekom ensamhet och isolering samt dess följder som depression och ångest bekräftas 

även i studierna gjorda av (Holzemer et. al., 2006, Li et al., 2009, Cederfjäll, 2002). 

Familjens påverkan i den Hiv-smittades dagliga liv var en viktig aspekt som ska lyftas 

fram då stödet av familjen och hemmets lugnande påverkan var en faktor som fick de 

Hiv-smittade att känna sig värdefulla och att livet skulle gå vidare (Groft & Vollman, 

2007, Gilbert & Walker, 2010). 

Både den psykiska hälsan och viljan att söka behandling för sin Hiv-sjukdom 

påverkades av diskrimineringen (Thorburn Bird, Bogart och Delahanty, 2004). I mötet 

med sjukvården beskrevs situationer där Hiv-smittade blir nekade att få behandling 

eller omvårdnad. Vårdpersonalen ignorerade dem (Holzemer et. al., 2006).  

Långa resor till sjukhuset och väntetider upplevdes besvärliga. Möten med 

vårdpersonalen som var otrevliga, stigmatisering som kunde försämra Hiv-smittades 

vilja att fullfölja sin medicinering samt ekonomisk stress beskrevs (Mshana et. al., 

2006).  

 

Det dagliga livet 

 

 I studien om de äldre Hiv-smittade gjord av Lyons, Pitts, Grierson, Thorpe och Power 

(2010) framgick att då den antivirala behandlingen har medfört att de Hiv-smittade 

lever längre, är de äldre en ny grupp en utmaning för hälso- och sjukvården. En annan 

sak som denna studie bekräftade var att de äldre fick utstå diskriminering varken p.g.a. 

deras Hiv-status eller ålder (Lyons, Pitts, Grierson, Thorpe och Power, 2010). De äldre 

Hiv-smittade kommer att behöva åldersinriktade hjälp och stödinsatser. Framtill år 

2015 kommer hälften av alla HIV- sjuka bosatta i USA att vara över 50 år eller äldre 

(Heckman et.al., 2006). Troligt är att denna utveckling även gäller för Hiv-smittade i 

Europa (Uppsatsförfattarnas uppfattning). 
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Andra grupper med en utsatt situation som lyftes fram var Hiv- smittade kvinnor 

(Gardezi et.al., 2008). Ur genusperspektivet var de Hiv-smittade kvinnorna mer sårbara 

än män (Christianson, Lalos, Westman & Johansson, 2007, Abasiubong, Ekott, Bassey, 

Etukumana & Edyang-Ekpa, 2010). Det här kan ses mot Cederfjäll (2002) där han 

menar att kvinnorna var mer utsatta och sårbara p.g.a. den stressiga situationen som 

orsakas av Hiv- smitta. Kvinnorna upplevde sämre livskvalitet i alla områden i det 

dagliga livet (Abasiubong, Ekott, Bassey, Etukumana & Edyang-Ekpa, 2010, 

Cederfjäll, 2002). Även en studie av Christianson, Lalos, Westman & Johansson (2007) 

visade att kvinnor, både tonåriga och vuxna, hade en ökad risk att bli Hiv-smittade 

p.g.a. sin svagare ekonomiska och sociala ställning i samhället. En annan studie om 

”women who have sex with women” (WSW) bekräftade bilden av kvinnornas svagare 

ställning som Hiv-smittade (Cloete, Sanger & Simbayi, 2011).  

 

 

Fysisk hälsa och mötet med sjukvården 

 

De speciella vårdinrättningarna för Hiv-smittade personer urskilde sig till sin fördel där 

denna patientgrupp möttes med respekt och adekvat vård och stöd (Orner, et. al. 2008). 

Detta kan förstärkas med Birklers (2007) beskrivning av att en vårdare ska kunna ge 

bra omvårdnad och omsorg är det viktigt att vårdaren har en inblick och en förståelse 

för patientens livsvärld. 

Den Hiv-smittade personen har rätt till vård och stöd vilket är en bidragande faktor till 

att kunna uppnå en känsla av livskvalitet (Håkansson & Sandström, 1994). Som 

framgår i flertalet av studierna verkar inte mycket ha hänt under alla år när det gäller 

stödet för de Hiv-smittade personerna (Groft & Vollman, 2007, Gardezi et. al., 2008, 

Gilbert & Walker, 2010, Emlet, 2007 och Zukoski & Thorburn, 2009). Resultatet 

förstärks av följande fynd från andra studier: Hiv-smittade homosexuella personer blev 

dubbelt stigmatiserade även av vårdpersonalen (Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). 

Det förekom både vägran att utföra omvårdnad och respektera tystnadsplikten för de 

Hiv- positiva (Andrewin & Chien, 2008). En svensk studie beskrev vårdpersonalens 

önskan om att låta bli att vårda de Hiv- smittade (Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). 

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och 

en vård på lika villkor för hela befolkningen. (SFS-nr: 1982 : 763, 2§) Målet är 

fortfarande en utmaning för hälso- och sjukvården. 
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1.17 Slutsats 

Hiv är en sjukdom som påverkar den som blir drabbad både på psykiskt och fysiskt 

sätt. Sjukdomen har ändrats från att ha haft kännetecken att vara ”som en dödsdom” till 

att vara en livslång kronisk sjukdom. Det finns behandling mot infektionen men ingen 

behandling som botar denna sjukdom.  Människor som lever med vetskapen om att ha 

en Hiv-infektion under hela sitt liv behöver mycket stöd av sin familj och omgivningen.   

Stigmatisering har sin grund långt tillbaka i tiden, diskriminering av de Hiv-smittade 

fortsätter och arbetet med att ändra attityderna i samhället sker långsamt.  Det finns en 

anknytning mellan stigmatisering och traditionella könsroller vilket gör kvinnorna till 

en utsatt grupp. Frågan är hur man kan nå fram till olika grupper när det gäller att 

informera och förebygga Hiv.  Kunde t.ex. dagens ungdomar nås via Facebook eller via 

andra mediala kommunikationsmedel.  

1.18 Klinisk betydelse 

Vad som framgått i studierna är att Hiv-smittade är en grupp personer som är utsatta på 

många olika sätt. De lever längre idag än i början av Hiv- epidemin. Problemet med 

stigmatisering av denna patientgrupp kvarstår. Därför är det viktigt att uppmärksamma 

denna grupp för att utveckla omvårdnaden och samtlig hälso- och sjukvård av de Hiv-

smittade och bidra till en förbättrad attitydförändring i samhället.  

Med denna studie önskar vi utöka förståelsen för de som lever med Hiv och deras 

livssituation. 

1.19 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Medicin-Naturvetenskaplig forskning kring Hiv- infektionen är utbredd men ytterligare 

forskning behövs för att bidra till en förbättrad omvårdnad och samhällssyn när det 

gäller de Hiv-smittades livssituation. Hur kan vi förändra attityderna till denna redan 

utsatta och stigmatiserade grupp?  
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