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Abstrakt 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors 
upplevelser av att leva som HIV-positiva och/eller AIDS-sjuka. 14 
vetenskapliga artiklar analyserades med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. Studien resulterade i åtta kategorier; Att inte kunna 
förändra sin situation men kunna förändra sig själv, att finna mening 
med sin sjukdom, att vara stigmatiserad, övergiven och utan 
värdighet, att framtiden är oviss och den bekymmerslösa tiden i livet 
går förlorad, att känna skuld till sin sjukdom och livet som ett 
trauma, att det är viktigt med motivation och stöd, att ha tankar och 
önskemål om tiden innan döden och dödsögonblicket, att känna den 
trötta kroppen ge upp påverkar människorna mentalt. Den 
fördjupade förståelsen om hur människor med HIV och/eller AIDS 
upplever sin situation tydliggör dessa människors behov av respekt, 
förståelse samt stöd. Denna kunskap tillsammans med fortsatt 
forskning kan genom att människors upplevelser åskådliggörs från 
ett inifrånperspektiv bidra till utveckling inom omvårdnad. 
 
Nyckelord: leva med HIV/AIDS, kvalitativ innehållsanalys, 
litteraturstudie, erfarenhet, upplevelse, livskvalitet. 
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Infektioner har alltid följt mänskligheten. Sjukdomarna och smittvägarna har dock 

varierat. Sedan flera tusen år tillbaka är förödande farsoter kända. Den 

infektionsmedicinska historien domineras av de stora epidemierna, alla med mycket stor 

dödlighet (Iwarsson & Norrby, 1998, s. 11). Elvahundra och 1200-talen dominerades av 

spetälskan. Från mitten av 1300-talet härjade pesten till och från i drygt trehundra år. 

1700-talets stora hot var smittkoppor medan 1800-talet präglades av kolera. De mest 

fruktade epidemierna på 1900-talet var Spanska sjukan, polio och tuberkulos. I slutet på 

1960-talet ansågs att infektionssjukdomarna i stort sett var besegrade. Drygt tio år 

senare fick man dock omvärdera sin syn i och med upptäckten av en ny omfattande 

epidemi av en dödlig smittsam sjukdom – AIDS (Svenska Läkarsällskapet, 2001, s. 8). 

 

Sommaren 1981 beskrevs och namngavs sjukdomen AIDS i samband med att epidemier 

av hudtumören Kaposis sarkom och pneumoni orsakad av Pneumocystis carinii utbröt 

bland homosexuella män i USA. I dagsläget har Afrika en heterosexuellt spridd epidemi 

som inte visar några tecken på att mattas ut. I vissa delar i Centralafrika är ungefär en 

tredjedel av den unga vuxna befolkningen HIV-smittad. Även i Ostasien och Indien 

ökar den heterosexuella spridningen av HIV (Iwarsson & Norrby, 1998, s. 386). HIV 

har i huvudsak tre smittvägar: sexuell smitta, smitta via blod eller blodprodukter samt 

smitta från mor till barn. I vissa fall uppstår en primär HIV-infektion omkring 1-8 

veckor efter smittotillfället. Denna utmärks vanligen av feber, halsont, muskelvärk, 

förstorade lymfkörtlar och utslag. Oftast följer därefter ett symptomfritt stadium, som 

kan röra sig från månader till flera år. Sjukdomssymtom som så småningom uppträder 

kan vara förstorade lymfkörtlar, hudförändringar eller allmänsymtom som till exempel 

feber, diarré och trötthet. Slutstadiet AIDS innebär att fullt utvecklat 

immunbristsyndrom uppnåtts och utmärks av en starkt ökad infektionsbenägenhet 

(Iwarson & Norrby, 1998, s. 384-385). 

 

AIDS kan sägas ha blivit vår tids pest. Fruktade epidemiska sjukdomar som kopplas 

samman med moraliskt förfall i samhället, skapar många gånger distinktioner mellan de 

smittade och den så kallade stora allmänheten. Vad gäller HIV har bärarna pekats ut 

som ”orena” - en pariagrupp som kan smitta ner andra. Följaktligen har de som drabbats 

av infektionen starkt påverkats av samhällets sätt att ”ta emot” och uppfatta infektionen. 

Det sätt på vilket vårt samhälle har reagerat samt vår kulturs uppfattning och förståelse 
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av döden, har gett konsekvenser för de HIV-positivas och närståendes möjligheter att 

leva med infektionen (Månsson & Hilte, 1990, s. 18-19). Att bli HIV-positiv blir i de 

flesta avseenden en omvälvande livshändelse. Vidare menar Månsson & Hilte (1990, s. 

124-126) att den akuta livsfasen, då den HIV-positive blivit varse om sin diagnos, 

präglar dennes tillvaro med omtumlande och motstridiga känslor. Sjukdomen drabbar 

den mänskliga kroppen och medför olika biologiska förändringar, ofta med synliga 

fysiska åkommor. Människans sätt att reagera på sjukdomen är dock i huvudsak bestämt 

av andra faktorer, såsom sociala, kulturella och psykiska. Således samspelar faktorer i 

olika nivåer till anpassningen av en kronisk sjukdom.  

 

Att är hälsa ett centralt begrepp inom vården anser Söderlund (1998, s. 35) och att 

denna omfattas av friskhet, sundhet och välbefinnande. Vidare menar Söderlund (1998, 

s. 35) att hälsa för omvårdnadsteoretiker är ett begrepp som skiljer sig från den 

medicinska vetenskapen vilken har sjukdom som ett övergripande begrepp. De 

komponenter i hälsa som betonas inom omvårdnad är människan som helhet, att 

maximera människans potential samt behovstillfredsställelse. Antonovsky (1991, s. 24) 

menar att den grad i vilken människor upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och 

hanterbar är av betydelse för människors upplevelse av hälsa. Sjuksköterskan skall ha 

en helhetssyn, det vill säga vårda hela människan. Enligt Gunnars (1995) ingår de 

grundläggande behoven av trygghet, mänsklig kontakt och mänskligt värde i 

omvårdnaden. I vården av svårt sjuka människor är det extra viktigt att kunna möta 

patienten, som den unika människa hon/han är, och se det friska hos människan i fråga. 

I sjuksköterskans roll ingår att fokusera livet, erkänna döden och att hjälpa människor 

att leva tills de dör.   

 

Sjödén (1995) menar att för människor som drabbats av kronisk sjukdom med dödlig 

utgång, som dock medger lång överlevnad, blir god livskvalitet ett centralt mål i vården. 

Upplevelsen av en sjukdom med dess symptom samt den medicinska behandlingen med 

dess konsekvenser varierar mellan individer. Därför kan samma typ av symtom eller 

biverkningar hos två människor ha olika inverkan på deras liv. Människor med 

diagnosen HIV/AIDS har enligt Burgoyne & Saunders (2001) under de senaste 

årtiondena har ökat i antal. Även om det ännu inte finns något botemedel, har 

utvecklingen av den medicinska kunskapen gjort att dessa människor på sista tiden fått 
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en allt längre livslängd. De nya HIV/AIDS-medicinerna ger enligt Grützmeier (1995, s. 

189) en förlängning av livet vilket även innefattar den period de AIDS-drabbade är som 

sjukast.   

 

För HIV-positiva och AIDS-sjuka ställs hoppet till hälso- och sjukvård att kunna 

förbättra livskvaliteten. HIV/AIDS-drabbades ökade förväntningar på livet, gör frågor 

som rör dessa människors upplevelser av att leva med HIV/AIDS viktiga för såväl 

patient som vårdpersonal (McDonnell, Gielen, Wu, O´Campo & Faden, 2000). Enligt 

Hwu (1995) förväntar sig människor i mötet med sjuksköterskan att få hjälp och stöd. 

För att få en fördjupad förståelse och kunskap om de HIV-positivas och AIDS-sjukas 

situation samt behov, var syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors 

upplevelser av att leva som HIV-positiv och/eller AIDS-sjuk.     

 

Metod 
Litteratursökning 

De bibliografiska referensdatabaser som använts är Academic search, AIDSLINE, 

CINAHL, Medline samt SveMed+. De sökord som användes var HIV, AIDS, 

experience, living, needs, hope och quality of life. Eftersom denna litteraturstudie avser 

att beskriva upplevelsen av att leva som HIV-positiv och/eller AIDS-sjuk har endast 

vetenskaplig litteratur med ett inifrånperspektiv där människors subjektiva upplevelser 

beskrivs använts. För att få en vidare förståelse för människors upplevelser av att leva 

som HIV-positiv och eller AIDS-sjuk har vetenskapliga artiklar granskats (n=58). Av 

dessa valdes artiklar (n=14) för analys, vilka svarade mot syftet (Tabell 1).     

 

Analys 

Den metod som använts vid analysen av de vetenskapliga artiklarna var kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Målet i en kvalitativ innehållsanalys är att 

tillhandahålla kunskap samt förståelse för olika företeelser av ett fenomen i en studie 

(Sveinsdóttir, Lundman & Norberg, 1999). Enligt Downe-Wamboldt (1992) erbjuder 

innehållsanalys en systematisk och objektiv metod att skapa valida slutsatser från 

muntlig, visuell eller skriven data för att beskriva och kvantifiera specifika fenomen. 

Innehållsanalys kan användas för till exempel bearbetning av material som dagböcker, 

brev, tal, böcker och artiklar (Polit & Hungler, 1999, s. 209). Målet är att skapa en 
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detaljerad och systematisk återgivelse av de teman och resultat intervjuerna resulterar i 

och sedan sammanföra dessa teman och intervjuer i ett rimligt och ingående 

kategorisystem (Burnard, 1991). Enligt Downe-Wamboldt (1992) kan ansatsen i en 

innehållsanalys vara antingen latent eller manifest. Den manifesta beskriver bara de 

synliga och självklara komponenterna i en kommunikation medan den latenta lägger 

fokus på indirekta känslor  

 

Analysarbetet påbörjades med läsning av de för analysdelen utvalda vetenskapliga 

artiklarna. Ett flertal artiklar, vilka svarade mot syftet – att beskriva upplevelsen av att 

leva som HIV-positiv och/eller AIDS-sjuk – togs ut (Tabell 1). Dessa artiklar lästes om 

ytterligare för att erhålla en känsla för helheten. Därefter togs textenheter ut, vilka 

kondenserades i form av ”att-satser”, för att finna kärnan i människors upplevelser 

(Downe-Wamboldt, 1992). Utifrån de kondenseringar som framkom gjordes en första 

kategorisering. Dessa kategorier jämfördes med varandra. Enligt Burnards (1991) metod 

fördes därefter de med likartat innehåll samman för att reducera antalet kategorier och 

bilda bredare kategorier. I syfte att finna ytterligare samband mellan de olika 

kategorierna genomfördes kategoriseringen i tre steg, varvid slutligen åtta kategorier 

framkom (Tabell 2).    

 

Tabell 1 Översikt över analyserade artiklar ingående i resultatet (n = 14) 
 
Författare, år    Typ av studie       Deltagare Metod Huvudfynd 
 
 
Allan (1990)       Kvalitativ             11 HIV-positiv Intervjuer Den mångfald och omfattning  
      av egenvård och hjälpsökande  
      som bedrivs av HIV-positiva  
      beskrivs 
 
Belcher et al.        Kvalitativ             35 AIDS-sjuk Intervjuer Två begrepp som reflekterades 
(1989) över av patienterna var tro och 

själslig utveckling 
 

Coward (1994)      Kvalitativ             10 män, 1 Intervjuer Patienter beskrev känslor som 
                                                           kvinnor med   ökad samhörighet med andra,  
                                                           AIDS  ökad självaktning och välmå- 
     ende samt ökad mening med  
     livet  
 
Friedland &            Kvantitativ          120 HIV Fråge- Socialt och emotionellt stöd 
Renwick                                               patiente formulär beskrivs av deltagarna som  
(1996)     viktigt för upplevelsen av livs- 
     kvalitet 
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Tabell 1(forts.)  Översikt över analyserade artiklar ingående i resultatet (n = 14) 
 
Författare, år          Typ av studie       Deltagare Metod Huvudfynd 
 
 
Haugen Bunch      Kvalitativ            13 män Semi- Användbara strategier för att 
(1998)             strukturerade behålla livskvalitet är kontroll, 
 intervjuer hopp, samtal och minnen 
 
Huba et al.             Kvantitativ          1371 HIV- Intervjuer Att fokusera sig på emotionellt, 
(2000)                      positiva  socialt, funktionellt och psyko- 
     logiskt stöd är viktigt för livs- 
     kvaliteten 
 
Kylmä et al.            Kvalitativ            10 HIV/AIDS- Intervjuer En omväxling mellan hopp, 
(2000)                      patienter  förtvivlan och hopplöshet är 
     faktorer som påverkar möjlig- 
     heten att klara det dagliga livet 
 
Marcenko &           Kvalitativ            40 HIV- Grupp- Den stress vilken kan upp- 
Samost                                                 positiv diskussioner levas av HIV-positiva  
(1999)     mödrar kan lindras genom 
     stöd och styrka från pers- 
     onliga, familjära eller  
     lokala resurser 
      
Rose et al.              Kvalitativ          5 kvinnor, 5 män Intervjuer Tre reflektioner angående  
(1998)                                                med AIDS  trötthet beskrevs av deltagarna; 
     trötthet som en signal på AIDS, 
     sinnets, kroppens och de  
     sociala upplevelserna av  
     trötthet samt sätt att klara av att 
     leva med tröttheten 
 
Roy &                    Kvalitativ          70 HIV/AIDS- Grupp- Genom att dela med sig av sina  
Cain                                               patienter diskussioner erfarenheter kan HIV/AIDS- 
(2001)     drabbade hjälpa och stödja 
     varandra eftersom de upplever 
     full förståelse och att de inte 
     blir dömda av de som går  
     igenom samma saker 
 
Swindells et al.      Kvantitativ          138 HIV- Fråge- Socialt stöd var en stor bidrag- 
(1999)                      positiva formulär ande faktor till att HIV-positiva 
             upplevde högre grad av livs- 

     kvalitet 
 

Weitz (1989)          Kvalitativ          23 AIDS-sjuka Intervjuer Deltagarna upplevde att de  
     på grund av ovissheten  

sjukdomen förde med sig ville 
ha så mycket kontroll som  
möjligt över sina liv 
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Tabell 1(forts.)  Översikt över analyserade artiklar ingående i resultatet (n = 14) 
 
Författare, år          Typ av studie       Deltagar Metod Huvudfynd 
 
 
Weitz (1990)          Kvalitativ          23 AIDS-sjuka Intervjuer Beskriver hur deltagarna  
      upplever att stigmat påverkar 
      relationen mellan dem och  
      familjen, vänner, kollegor och 
      vårdpersonal samt med vilka  
      strategier de försöker minska 
      det upplevda stigmat 
 
Wilson &               Kvalitativ           38 HIV- och Semi- För att bevara livskvalitet an- 
Hutchins                                              AIDS-patienter       strukturerade    vänder sig HIV/AIDS-patienter                  
(1997) intervjuer av tre strategier – hålla sig vid
  gott mod, återminnas det för- 
     flutna samt försöka behålla det 
     man har kvar av livskvaliteten 
    
     

 

Resultat                  
Analysen resulterade i åtta kategorier (Tabell 2) som presenteras i texten nedan och 

illustreras med citat ur artiklarna. Innehållet till samtliga brödtexter har hämtats ur de 

analyserade artiklarna. 

 

Tabell 2 Översikt över kategorierna (n=8) 
 

Kategorier 
 
Att inte kunna förändra sin situation men kunna förändra sig själv 

Att finna mening med sin sjukdom 

Att vara stigmatiserad, övergiven och utan värdighet 

Att framtiden är oviss och den bekymmerslösa tiden i livet går förlorad 

Att känna skuld till sin sjukdom och livet som ett trauma 

Att det är viktigt med motivation och stöd 

Att ha tankar och önskemål om tiden innan döden och dödsögonblicket 

Att känna och se den trötta och förändrade kroppen påverkar individen mentalt  
 
 

Att inte kunna förändra sin situation men kunna förändra sig själv 

I litteraturstudien framgick att människor som levde som HIV-positiva eller AIDS-sjuka 

kände sin tid som dyrbar och att de därför ville göra något meningsfullt av den. 
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Strategier vilka de använde sig av för att nyttja tiden på mest meningsfulla sätt, var att 

leva i nuet och att kämpa framemot någon speciell händelse, till exempel högtidsdagar. 

Att leva i nuet var ett återkommande tema då de upplevde att de inte visste något om 

morgondagen. Människorna beskrev att de, trots att de testats som HIV-positiva, 

fortfarande kände ett egenvärde – att de var värdefulla människor så länge de var kvar 

på jorden (Wilson & Hutchinson, 1997; Haugen Buch, 1998; Coward, 1994; Friedland 

& Renwick, 1996). För att anpassa sig till sin situation och behålla livskvalitet beskrev 

de HIV/AIDS-drabbade att de upplevde att det var viktigt att de kände kontroll över sitt 

liv. Kontroll kunde de få genom att söka information samt använda sig av strategier som 

att söka alternativa behandlingsmetoder, träna mer samt att engagera sig i en 

hälsosammare livsstil (Haugen Buch, 1998; Wilson & Hutchinson, 1997; Coward, 

1994; Kylmä, Vehviläinen-Julkunen & Lähdevirta, 2000). 

 

I savor every moment and am very aware of how pressure my time is 
(Wilson & Hutchinson: 1997, s. 85). 
 
I don´t know about tomorrow, so I live for today (Wilson & 
Hutchinson: 1997, s. 85). 
 
…when you can´t change a bad situation, all you can do is change 
yourself (Wilson & Hutchinson: 1997, s. 85). 
 
Controlling symtoms was also important as a way of maintaing  
quality of life: “I listen more to my body now (Haugen Buch: 1998, 
s. 471). 

 

Att finna mening med sin sjukdom 

Litteraturstudien visade att många av människorna som levde med HIV/AIDS funnit en 

ny mening med livet. Genom att de till exempel deltog i HIV/AIDS-arbete eller genom 

att informera och delta i AIDS-evenemang kände de sig betydelsefulla, stolta och att de 

kunde bidra med något till framtiden. De beskrev också att sjukdomen fört dem samman 

med människor de aldrig annars skulle ha träffat - de kände att HIV/AIDS intensifierat 

både problem och mening med deras liv (Coward, 1994; Haugen Bunch, 1998; Wilson 

& Hutchinson, 1997). Enligt Weitz (1989) berättade en av deltagarna att han upplevde 

det som att Gud givit honom AIDS för att klara av att dela den religiösa tron med andra. 

De HIV-positiva och AIDS-sjuka beskrev även att sjukdomen genom det lidande den 

medförde, fick dem att förstå livets mål (Belcher, Dettmore & Holzemer, 1989). 
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HIV has intensified both problems and meaning in my life…( Wilson 
& Hutchinson: 1997, s. 85). 

 
My volunteer work makes me feel good; I´m changing the future, 
and that is something that will live beyond my time (Coward: 1994, 
s. 333). 

 
…AIDS had provided the opportunity for personal growth (Coward: 
1994, s. 335). 

 

Att vara stigmatiserad, övergiven och utan värdighet 

I litteraturstudien framkom att HIV/AIDS-drabbade ofta kände sig stigmatiserade och 

isolerade. Några upplevde sig så utpekade och därigenom stigmatiserade, att de hellre 

ville dö än att bli botade (Wilson & Hutchinson, 1997; Coward, 1994; Marcenko & 

Samost, 1999; Weitz, 1989; Weitz, 1990). Vad som också beskrevs var rädsla för att gå 

ut öppet med sitt tillstånd eftersom de var osäkra över de sociala konsekvenserna. De 

kände rädsla för att berätta eftersom de inte visste hur omgivningen skulle reagera. 

Många av deltagarna beskrev att de upplevde att vänner och bekanta övergav dem – de 

var övergivna och ensamma (Wilson & Hutchinson, 1997; Coward, 1994; Marcenko & 

Samost, 1999; Weitz, 1989; Weitz, 1990). Några beskrev rädsla för att bli betraktade 

som bakteriehärdar (Coward, 1994; Marcenko & Samost, 1999; Weitz, 1990). Enligt 

Coward (1994) sa sig många inte vilja ge fysisk kontakt på grund av rädsla att smitta 

andra. På grund av andras rädsla att få infektionen, fick de inte heller fysisk kontakt 

vilket gjorde att detta var något de saknade. En av deltagarna berättade att närstående 

inte kom in i rummet utan att först sätta på sig ansiktsmask och skyddshandskar och att 

de aldrig rörde vid honom. En annan deltagare berättade att maten serverades honom på 

papperstallrikar och att andra inte ville äta av den mat han hade tillagat (Weitz, 1990).  

 

The sense of stigma was so strong that…said he would rather die 
than be cured...(Weitz: 1990, s. 26-27). 
 
I didn’t tell my family, I didn’t tell anybody for real. I thought 
everybody would look at me all different (pushes plate away like it 
has germs) like that (Marcenko & Samost: 1999, s. 39). 
 
…when I tell friends that I have AIDS, I can see a curtain coming 
down between us (Wilson & Hutchinson: 1997, s. 85). 
 
I look outside my window only to see a world I am no longer apart 
of (Wilson & Hutchinson: 1997, s. 85). 
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…for a time I couldn’t go over to somebody’s house for dinner. And 
they still use paper plates [when I eat there] (Weitz: 1990, s.28). 

 

Att framtiden är oviss och att den bekymmerslösa tiden i livet går förlorad 

Litteraturstudien visade att det var vanligt bland de HIV/AIDS-drabbade att de uttryckte 

känslor om att framtiden var oviss. Osäkerhet om att de inte visste när sjukdomen skulle 

slå till nästa gång, att de aldrig visste från en dag till en annan hur de skulle må och att 

de inte kunde förutspå framtidens innehåll var vanligt bland de drabbade. Att leva med 

HIV/AIDS ledde för många till att de kände sig ledsna över att deras framtid var 

begränsad – de förlorade glädjen och planerade inte längre för framtiden. Flera av 

deltagarna beskrev att de upplevde det som att den bekymmerslösa tiden i livet var 

förlorad (Wilson & Hutchinson, 1997; Coward, 1994; Weitz, 1989; Weitz, 1990; Kylmä 

et al., 2000; Rose et al., 1998; Marcenko & Samost, 1999). Att behålla okunskap om 

sjukdomen var för vissa ett sätt att undvika depression (Wilson & Hutchinson, 1997; 

Weitz, 1989). Vissa av deltagarna gav beskrivningar av att de kände att de skulle dö 

trots behandling – att de gav upp kampen mot sjukdomen till den ofrånkomliga döden 

(Wilson & Hutchinson, 1997). Något som upplevdes som jobbigt var att de kände att 

HIV/AIDS ledde till att förmågan att kontrollera sitt eget liv minskade. De kände ökad 

sårbarhet, upplevde en total tomhet – kände att de tappade taget och sjönk in i en 

begränsad tillvaro. Förlust av perspektiv på livet, förlust av tro och upplevelser av att de 

ifrågasatte fortsättningen på livet uttrycktes (Kylmä et al., 2000; Rose, Pugh, Lears & 

Gordon, 1998). Vid flera av studierna framkom att rädsla var ett vanligt problem hos de 

HIV/AIDS-drabbade. Även obehagskänslor, i form av att de kände viruset inne i sig och 

att de delade kroppen med sjukdomen – upplevelsen av att något var fel, förekom 

(Wilson & Hutchinson, 1997; Rose, Pugh et al., 1998; Weitz, 1989; Allan, 1990).  

 

... the hardest thing is not knowing when you’re well what’s going to 
happen tomorrow... (Weitz: 1989, s. 275). 
 
...respondents, who feared that gaining knowledge would lead to 
depression and that choosing to maintain ignorance was therefore 
the more sensible approach (Weitz: 1989, s. 276). 
 
It involves losing joy, the carefree time in life…trust in…life and 
God (Kylmä et al.: 2000, s. 768). 
 
Feeling the virus inside…of sharing my body with this disease  
(Wilson & Hutchinson: 1997, s. 85). 
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…said I just don´t have the ‘ummph’ anymore’ (Rose et al.: 1998, s. 
299).  

 

Att känna skuld till sin sjukdom och livet som ett trauma 

I litteraturstudien framkom att de HIV-positiva och AIDS-sjuka många gånger kände 

sig skyldiga till sjukdomen. Enligt Weitz (1989) upplevde flertalet deltagare att de 

själva bar skuld till sin sjukdom och vissa såg AIDS som ett straff de förtjänat på grund 

av sina omoraliska handlingar. Att drabbas av HIV/AIDS kunde för många upplevas 

traumatiskt. Beskrivningar som att livet kändes som en daglig smäll i ansiktet, att någon 

slog undan ens fötter och att livet kändes tumultartat som en bergochdalbana gavs. En 

del sa sig uppleva tillvaron som att de slogs mot att sjunka. Vidare gavs beskrivningar 

att livet kändes värdelöst, uruselt, krossat och aggressivt (Belcher et al., 1989; Friedland 

& Renwick, 1996; Kylmä et al., 2000; Allan, 1990; Coward, 1994).  

 

... that they deserved AIDS as punishment for their immoral 
activities (Weitz: 1989, s. 275). 
 
Some described their lives as tumultuous, “like a roller coaster,” “a 
daily smack in the face,” “lousy,” “shattered,” and “aggressive 
(Belcher et al.: 1989, s. 23). 

 
It was like somebody drawing the carpet from under my feet… 

(Kylmä et al.: 2000, s. 769). 
 

Att det är viktigt med motivation och stöd 

I litteraturstudien framgick att motivation var en viktig faktor för att de HIV/AIDS-

drabbade skulle känna och bibehålla livskvalitet. Olika beskrivningar över sätt att öka 

sin motivation gavs. Att få fokusera tankarna på annat kändes som viktigt. Att köpa en 

hundvalp, beskrevs av en deltagare som ett bra sätt att fokusera tankarna på annat. En 

annan deltagare berättade om att det var tack vare hundarna som han kom sig upp ur 

sängen. Flertalet beskrev att det kändes ansträngande att ta sig för något. Genom att 

förmå sig göra saker de gillade, kunde de uppleva en ökad livskvalitet (Haugen Bunch, 

1998; Wilson & Hutchinson, 1997). Flera undersökningar pekade på behovet av att få 

hjälp och stöd såväl socialt som emotionellt, av betydelsefulla närstående samt 

vårdpersonal. Vad som visade sig vara mycket uppskattat var det stöd HIV/AIDS-

drabbade kunde få av andra drabbade. De upplevde att de lättare kunde samtala och få 

full förståelse, utan att bli dömda, eftersom de visste att dessa människor genomgick 
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samma saker. Deltagande i stödgrupper gav en minskad känsla av ensamhet och en 

ökad känsla av samhörighet (Haugen Bunch, 1998; Wilson & Hutchinson, 1997; 

Coward, 1994; Swindells et al.; Roy & Cain, 2001; Friedland et al., 1996). 

 

…getting a puppy to occupy throughts were useful strategies for 
holding on to life… (Haugen Bunch: 1998, s. 473). 

 
It´s becoming a superhuman effort just to get out every morning, but 
I feel so much better when I do it (Wilson & Hutchinson: 1997, s. 
84). 

 
By having HIV-positive peer counsellors, many clients belive they 
will not be judged and can talk more freely: ’You don’t feel the 
barrier. You also know that he is dealing with some of the same 
things you are dealing with. You can ask him anything (Roy & Cain: 
2001, s. 425). 

 

Att ha tankar och önskemål om tiden innan döden och dödsögonblicket 

Flera deltagare i litteraturstudien hade tankar om och kring döden. De HIV-positiva och 

AIDS-sjuka beskrev att de inte kände rädsla för döden samt att de hade en tro om att dö 

ung, ingick i något större. Vidare beskrev de drabbade önskningar om att få dö hemma, 

omgivna av betydelsefulla närstående och att döden skulle bli ljus och vacker. De 

HIV/AIDS-drabbade gav även beskrivningar om att de inte kände sig förlorade i och 

med döden, vilket blev en källa till tröst och glädje (Wilson & Hutchinson, 1997). 

Människor beskrev att de som AIDS-sjuka planerade för hur de ville dö. De HIV/AIDS-

drabbade berättade att de någonstans i processen hade tankar om döden som de 

diskuterade med familjen. Många kände att de ville slutföra sina åtaganden innan de 

avled, bland annat att planera för sina barns framtid och att hinna lära känna sina nära 

och kära samt att de skulle lära känna dem (Coward,1994; Marcenko & Samost, 1999). 

Personer som drabbats av HIV/AIDS upplevde sig känna att de började en kamp för att 

de skulle känna frid när de närmade sig döden. Beskrivningar gavs även, att de kände en 

lättnad, då de tänkte på eller pratade om sin död (Kylmä et al., 2000; Wilson & 

Hutchinson, 1997).  

 

Most, however, talk about wanting to be surrounding by people they 
love when they die (Wilson & Hutchinson: 1997, s. 85). 

 
I feel that death will be beautiful and full of light (Wilson &  
Hutchinson: 1997, s. 85). 
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I´ve come to belive in a grander scheme of things…The sense of not 
being lost with death is a source of comfort and joy for me (Wilson 
& Hutchinson: 1997, s. 86). 
 
…coming close to death, they begin a quest for tranquility…(Wilson 
& Hutchinson: 1997, s. 85).  
 

Att känna och se den trötta och förändrade kroppen påverkar individen mentalt 

I litteraturstudien framgick att människor som drabbats av HIV/AIDS upplevde det både 

fysiskt och psykiskt påfrestande att känna den trötta kroppen och se den förändras. 

Några beskrev att de upplevde rädsla då de inte visste hur de skulle kunna kontrollera 

tröttheten. Några sa sig vara så trötta att de var rädda för att sova och att de kändes som 

att de inte skulle orka ta sig upp om de lade sig. Några kände sig rädda för att andra 

skulle se hur trötta de var. En deltagare beskrev att hon gjorde sig själv trött och 

utmattad för att hon trodde hon skulle vara det. Människorna med HIV/AIDS upplevde 

att tröttheten påverkade dem mentalt. Detta kunde visa sig i form av depression, 

gråtmildhet, ilska och att de kände sig upprörda. Vissa beskrev tröttheten som den mest 

omfattande upplevelsen av HIV/AIDS (Belcher et al., 1989; Rose et al., 1998; Weitz, 

1989). Vad som dessutom visade sig påverka människor med HIV/AIDS var att de 

kunde se och känna sin trötta kropp förändras. De kände sig skrämda av att se sitt 

ansikte sjunka in och sin viktnedgång. De var medvetna om att även andra kunde se 

förändringarna i deras utseende. Vad som också framkom i beskrivningarna av de 

HIV/AIDS drabbades liv var förlusten av kroppsfunktioner. De gav beskrivningar i 

form av att de gradvis förlorade hälsa och styrka. HIV/AIDS gav dem en känsla av 

svaghet som ofta påverkade benen och deras förmåga att gå (Wilson & Hutchinson, 

1997; Coward, 1994; Kylmä et al., 2000; Rose et al., 1998).  

 

HIV-associated fatigue was described as a sensation of weakness, 
often affecting the legs and ability to walk, whereas depression was 
seen as a mental attitude, a feeling of ‘wanting to cry’ and being 
stuck in an emotional ‘black hole’ (Rose et al.: 1998, s. 299). 
 
The most bothersome thing is the body. The body tired. That is what 
I have been going through lately, the body tired (Rose et al.: 1998, s. 
6). 

 
…I know other people see it too…and to lose all that can be 
devastating…You want to look like you did, but you can’t (Wilson & 
Hutchinson: 1997, s. 299). 
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Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser av att leva 

som HIV-positiv och/eller AIDS-sjuk. Studien resulterade i åtta kategorier; Att inte 

kunna förändra sin situation men kunna förändra sig själv, att finna mening med sin 

sjukdom, att vara stigmatiserad, övergiven och utan värdighet, att framtiden är oviss och 

den bekymmerslösa tiden i livet går förlorad, att känna skuld till sin sjukdom och livet 

som ett trauma, att det är viktigt med motivation och stöd, att ha tankar och önskemål 

om tiden innan döden och dödsögonblicket, att känna den trötta kroppen ge upp 

påverkar människorna mentalt. Människor som levde som HIV-positiva eller AIDS-

sjuka kände tiden som dyrbar och ville därför göra något meningsfullt av den. De 

HIV/AIDS-drabbade upplevde att det var viktigt att de kände kontroll över sitt liv för att 

behålla livskvalitet. Dessa människor kände att HIV/AIDS intensifierat både problem 

och mening med deras liv.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att de HIV/AIDS-drabbade människorna upplevde 

att det var viktigt att de kände kontroll över sina liv och att leva i nuet, vilket gjorde att 

de kunde bevara livskvalitet. Kübler-Ross (1978, s. 193) menar att det inte är den 

fysiska kroppens slut som bör oroa oss - i stället bör det viktigaste vara att verkligen 

leva under den tid vi faktiskt lever. Söderberg, Lundman och Norberg (1999); Haig 

(1993) fann i studier om människor med kroniska sjukdomar att människorna anpassade 

sina liv till sjukdomen och att de genom införskaffandet av kunskap lättare kunde 

acceptera sjukdomen. Även i Rush Michaels studie (1996) om kroniskt sjuka, framkom 

att dessa människor genom att söka information om sina sjukdomar upplevde kontroll, 

varvid de kunde anpassa det dagliga livet för att kunna leva med sin sjukdom. De 

kroniskt sjuka kände även att ovissheten sjukdomen medförde gjort att de levde i nuet. 

Enligt Morse (2000) kunde människor, genom att acceptera sjukdomen och de förluster 

den medförde, uppnå högre livskvalitet. Först när människan hade accepterat sin förlust 

kunde hon gå vidare till sin omstrukturerade framtid. Människor har en förmåga att 

ständigt anpassa sig till nya situationer (Heidegger, 1962, s. 41). Genom att acceptera 

sin situation, har människan möjlighet att lära sig att ta varje ny förändring i livet på ett 

konstruktivt sätt (Kübler-Ross, 1978, s. 173). Även Corbin och Strauss (1987) säger att 

människor med kronisk sjukdom anpassade sig och hittade nya sätt för att leva med 
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sjukdomen - de förändringar den medförde integrerades i livet och blev en del av den 

nya identiteten.    

 

I kategorin att finna mening med sin sjukdom, framkom att många människor med 

HIV/AIDS upplevde att deras liv fått en ny mening med sjukdomen – HIV/AIDS 

intensifierade både problem och mening med livet. I en studie om kroniskt sjuka 

framkom att dessa människor försökte finna mening med sin sjukdom (Rush Michael, 

1996). Kübler-Ross (1991, s. 47) säger att människor med sjukdomar som leder till 

döden känner att de, vare sig de tillfälligt blir bättre eller sämre, ändå alltid finner en 

mening med det som sker. Enligt Burke (1999) upplevde flertalet kroniskt sjuka 

människor att de fått positiva erfarenheter, så som nya insikter och bekantskaper, vilka 

resulterade från den kroniska sjukdomen. Enligt Lipowski (1983) kunde människor med 

sjukdomar uppleva och agera olika mot dessa. Några kunde finna det som positivt som 

att till exempel se sjukdomen som en utmaning. Kinnier, Tribbensee, Rose och Vaughan 

(2001) berättar i en studie om människor som varit med om livshotande situationer, på 

grund av sjukdom eller olyckor, att de i framtiden önskade att kunna hjälpa andra 

genom att dela med sig av sina erfarenheter samt engagera sig i volontärarbete. En man 

i samma studie, döende på grund av hjärntumör, berättade en kort tid innan sin död om 

hur sjukdomen hjälpt honom att se vad som saknades i samhället och vad som saknats i 

honom – lite hjärta och en stor broderskärlek (Kinnier, et al., 2001). Kübler-Ross (1978, 

s. 178) berättar om en kvinna med en dödlig sjukdom som säger sig ha upplevt att 

sjukdomen gjort att hon levt mer under sjukdomstiden än under hela sitt tidigare liv. 

Vidare menar Kübler-Ross (1978, s. 173) att människan genom att möta döden och dess 

erfarenheter kan göra livet mer meningsfyllt och rikt. Heidegger (1962, s. 55) menar att 

människor har en förmåga att se livets innebörd och mening. 

 

Resultatet visade att HIV/AIDS-drabbade ofta kände sig stigmatiserade, övergiva och 

att de förlorat sin värdighet. Conrad (1987) menar att det finns sjukdomar som, mer 

eller mindre, gör de drabbade stigmatiserade. Dessa är lepra, epilepsi, veneriska 

sjukdomar samt herpes och AIDS. I en studie av Ailinger och Dear (1997) beskrevs att 

människor med tuberkulos kände sig utpekade och stigmatiserade på grund av 

sjukdomen. Enligt Charmaz (1983) tenderade kroniskt sjuka att uppleva mycket 

ensamhet. Några upplevde sig stigmatiserade och några led av att de kände ett minskat 
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deltagande i den normala världen. Att leva ett begränsat liv ledde ofta till social 

isolering, vilket i sin tur ledde till en begränsad existens för individen. Fromm (1993) 

menar att människor behöver tillhörighet och gemenskap för att undvika ensamhet. I en 

studie av Söderberg, Lundman och Norberg (1999) beskrev kvinnor med fibromyalgi att 

de inte längre kände sig respekterade som mänskliga varelser. Kinnier et al. (2001) 

redogör i sin studie, att människor som befunnit sig i livshotande situationer, upplevt  

respektfullt bemötande och acceptans mycket betydelsefullt.    

 

I kategorin att framtiden är oviss och den bekymmerslösa tiden i livet går förlorad, 

framgick att det bland de HIV/AIDS-drabbade var vanligt att de uttryckte känslor om att 

framtiden var oviss. De visste aldrig från en dag till en annan hur de skulle må och 

upplevde att livet begränsats samt att de inte längre planerade för framtiden. Enligt 

Charmaz (1983) upplevde kroniskt sjuka att förlust av oberoende åskådliggjorde den 

begränsning sjukdomen medförde. Även Lipowski (1983) menar att människor som 

drabbats av sjukdom kände det som en förlust. Vidare säger Charmaz (1983) att 

kroniskt sjuka människor blev varse att de inte längre kunde göra saker som de tidigare 

uppskattat och tyckt om samt att de hade liten kontroll över sin situation. De förluster en 

kronisk sjukdom medför kan i viss mån jämföras med de förluster som de HIV-positiva 

och AIDS-sjuka kan erfara. Vickio (2000) menar att människor generellt tror sig ha 

kontroll över framtiden. Denna övertygelse är så stor att människan tror att hon har 

kontroll även vid händelser som totalt förändrar livssituationen. Johnson (1991) anser 

att en förutsättning för att uppleva kontroll är att den närmaste framtiden till viss del går 

att förutsäga. Vickio (2000) menar att människor med en dödlig sjukdom upptäcker 

misstaget att tro att livet är förutsägbart, evigt och kontrollerbart. I Söderberg, Lundman 

och Norberg (1999) beskrev kvinnor med kronisk fibromyalgi, om svårigheten att leva 

ett spontant liv och planera framåt. Vidare beskrev de att livet blev mer begränsat. De 

kände även att livet förändrades och att de inte längre levde samma liv som innan 

sjukdomen.  

 

I denna litteraturstudie visade resultatet att flertalet av HIV/AIDS-drabbade kände skuld 

och såg sjukdomen som ett straff. Vidare upplevde många av dessa människor att livet 

kändes värdelöst och krossat. Enligt Lipowski (1983) kunde människor som drabbats av 

sjukdom se denna som ett straff. En studie om kroniskt sjuka visade att vanligt bland 
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dessa människor var att de upplevde sig skyldiga till sin sjukdom (Rush Michael, 1996). 

I en studie av Kinnier et al. (2001) beskrev en kvinna med avancerad bröstcancer att 

livet kändes som en bergochdalbana. Även i Rush Michaels (1996) studie gavs sådana 

beskrivningar av människor med kronisk sjukdom. Liknande metaforiska beskrivningar 

av att livet kändes som en bergochdalbana hittades även i denna studie. Enligt Charmaz 

(1983) var en av de värsta upplevelserna för de kroniskt sjuka människorna att de kände 

sig värdelösa, både för sig själv och för andra. 

 

I resultatet framkom att ett stort behov av stöd, såväl socialt som emotionellt, fanns. 

Ailinger och Dear (1997) visar i sin studie av människor med tuberkulos värdet av att de 

infekterade personerna fick stöd. I Söderberg, Lundman och Norberg (1999) beskrivs att 

deltagare upplevde stöd genom att bli förstådd av andra med samma problem – de 

kände att de inte var ensam. Det framkom i denna litteraturstudie att de HIV/AIDS-

drabbade upplevde stort stöd och stor förståelse från människor med samma problem. I 

en studie av Samarel et al. (1998) framkom att kvinnor med bröstcancer upplevde tröst 

och stöd genom att delta i gruppsammankomster. Även framkom i studien att positiva 

förändringar, vad gällde människornas attityder mot sin egen sjukdom, uppstod tack 

vare dessa gruppsammankomster. Att söka stöd och att bli förstådd av någon som visste 

vad de genomgick, fick människor med kronisk sjukdom att känna sig mindre isolerade 

och känna samhörighet (Rush Michael, 1996). Resultatet i denna studie visar att 

motivation är en stor faktor för att känna livskvalitet. Enligt Charmaz (1983) ledde 

bristande motivation till nedsatt funktion i dagligt liv. För att känna motivation menar 

Kylmä och Vehviläinen-Julkunen (1997) att hopp är en förutsättning.  

 

I kategorin att ha tankar och önskemål om tiden innan döden och dödsögonblicket, 

framgick att människorna ofta började en kamp för att finna frid och ro, när döden 

närmade sig. HIV/AIDS-sjuka hade tankar omkring dödsögonblicket och tiden innan 

döden. Enligt Kübler-Ross (1978, s. 49) känner de flesta människor sorg inför det 

faktum att livet snart är slut. Sorg sägs grunda sig på en upplevelse av förlust, vilket en 

dödlig sjukdom innebär. Vad de flesta människor upplever som mest skrämmande med 

döden är känslan av att vara ensam - att tvingas möta det okända utan hjälp av 

välbekanta ting. Att dö på sjukhus innebär ofta, att man berövas allt det som bevarar 

identitet och mening. Att till exempel dö i det egna välbekanta hemmet med de 
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människor man älskar och som älskar en omkring sig, kan ta bort mycket av den fruktan 

som kan finnas. Det upplevs då inte lika svårt att dö vilket det ofta annars kan göra. I en 

studie av Marrone (1999) beskrivs hur människor ibland behöver hjälp för att planera 

och bestämma på vilket sätt de skall dö. Krook (1995, s. 34) menar att människor som 

drabbats av sjukdom med dödlig utgång ofta börjar en kamp för frid, när de känner att 

slutet närmar sig. Människor som får veta att deras tid är begränsad, försöker när de 

närmar sig döden, att anpassa sig känslomässigt så att de kan leva sin sista tid med ett 

inre lugn (Kübler-Ross, 1978, s. 99).   

 

Resultatet visade att människorna med HIV/AIDS upplevde tröttheten som både 

psykiskt och fysikt påfrestande. Extrem trötthet är en vanlig upplevelse vid kronisk 

sjukdom. Den extrema tröttheten är inte ansträngningsrelaterad utan beskrivs som en 

onormal känsla vilken påverkar livskvalitet och människans kropp negativt (Söderberg, 

1999). En djup trötthet tenderade att bli en genomträngande och framträdande 

upplevelse vid kronisk sjukdom (Thorne & Paterson, 2000). Söderberg, Lundman och 

Norberg (1999) beskriver i en studie om kvinnors upplevelse av fibromyalgi, att dessa 

kvinnor upplevde en alltid närvarande trötthet. Tröttheten upplevdes som ett 

genomsyrande problem och kunde ibland upplevas svårare än smärtan.  

 

I kategorin att känna och se den trötta och förändrade kroppen påverkar individen 

mentalt, framkom att människorna med HIV/AIDS upplevde att kroppen förändrades, 

att de förlorade kroppsfunktioner samt att de var medvetna om att andra kunde se 

förändringarna. För kroniskt sjuka innebär det att förlusten av den välkända kroppen 

betonas ytterligare av medvetenheten av att man ser annorlunda ut – både för sig själv 

och för andra. Förutom att man ser annorlunda ut känner man sig även annorlunda 

(Madjar, 1997, s. 58-59).  

 

Resultatet i denna litteraturstudie har betydelse för omvårdnaden då kunskap, erfarenhet 

och fördjupad förståelse om människornas egna upplevelser av ett specifikt fenomen 

erhålls (Jfr. Forchuck & Roberts, 1993). För att den enskilda människan ska känna ett 

respektfullt bemötande och känna sig förstådd är medicinsk kunskap om sjukdom 

nödvändig men inte tillräcklig (Morse & Johnson, 1991). Den medicinska modellen har 

enligt Boughton (1997) utgjort ett hinder för sjuksköterskor i att utöva god omvårdnad 



                                                                                                                                                    19
                                                                                                                                                  
 

då den separerat kropp från själ. Vidare menar Morse och Johnson (1991) att det 

fortfarande råder fokusering på den fysiska kroppen varav människorna ses som en 

sjukdom istället för en människa med sjukdom.  

 

Omvårdnadsvetenskapen bör enligt Thorne och Paterson (2000) grunda sig på ett 

inifrånperspektiv, vilket enligt Söderberg (1999) erhålls genom att lyssna till 

människors upplevelser av att vara sjuk. Conrad (1987) menar att ett inifrånperspektiv 

är nödvändigt för att tydligt fokusera på människors subjektiva upplevelser av att leva 

med sjukdom. Enligt Morse och Johnson (1991) skall teorier om sjukdom utvecklas från 

patientens perspektiv hellre än från sjukvårdspersonalens. Endast genom att framkalla 

grundliga beskrivningar från människors erfarenheter av att leva sjukdom, kan en 

förståelse av människors behov utvecklas och förutses. Vidare lägger Morse och 

Johnson (1991) tyngden vid två faktorer som anses vara grundläggande för en 

insiktsfull vårdpersonal. Dessa är förståelse för människors sjukdomserfarenhet samt 

förmågan att känna igen återkommande mönster och upplevelser vid människors 

reaktioner på sjukdomar. Genom att förvärva denna kunskap underlättas 

omvårdnadsarbetet samt höjer nivån på det arbete sjuksköterskan utför. 

 

Enligt Gunnars (1995) leder olika slag av livskriser som drabbar människor, ofta till att 

människan omprioriterar mycket i livet. Det som tidigare inte fästes så stor vikt vid, kan 

ändras till att bli det mest centrala i livet. Vidare menar Gunnars (1995) att 

sjuksköterskor med denna kunskap måste bortse från egna värderingar och utgå från 

patientens upplevelser och värderingar. Wilde, Starrin, G. Larsson och M. Larsson 

(1993) anser att sjuksköterskan måste ha kunskap och empiriska färdigheter för att 

kunna möta patienter som de unika människor de är. För att kunna visa varje unik 

människa intresse och tillgodose just dennes speciella behov, måste sjuksköterskan visa 

sina egna känslor och empati för patienten.  

 

Denna litteraturstudie har viss begränsning då den grundar sig på redan befintliga 

studier och därmed inte tillför nya kunskaper om HIV-positiva och AIDS-sjukas 

upplevelser. En annan begränsning med denna litteraturstudie kan ses, då det till fullo 

aldrig går att sätta sig in i en annan människas upplevelser. Enligt Morse och Johnson 

(1991) är förmågan att föreställa sig människors upplevelse av att leva med sjukdom 
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begränsad, trots fördjupad förståelse. Burke (1999) menar dock att sjuksköterskors 

förståelse och insikt kan underlätta och stödja för såväl den sjuke som dennes 

närstående. Enligt Wilde et al. (1993) skall sjuksköterskors möten med människor 

baseras på förståelse, uppriktighet och respekt. Att ge möjlighet till dessa människor att 

prata om sina känslor kan vara ett stort stöd. Ömsesidigt förtroende och uppriktighet 

mellan sjuksköterskor, patienter och närstående leder till öppna och uppriktiga 

relationer. Detta gör att de vågar fråga, prata om och visa sina upplevelser och känslor. 

Toombs (1992) anser att sjuksköterskor kan använda sin fördjupade förståelse och 

vetskap om människors levda erfarenhet till att planera och anpassa 

omvårdnadsinterventioner för varje människa. Wilde et al. (1993) poängterar vikten av 

att sjuksköterskor inte generaliserar och fastnar i rutiner, utan lyssnar på och hjälper de 

människor hon möter på för dem bästa möjliga sätt.  

 

Denna litteraturstudie kan genom fördjupad förståelse för HIV-positivas och AIDS-

sjukas upplevelser, bidra till att dessa individer bemöts med förståelse och respekt, där 

människan istället för sjukdomen sätts i fokus. Detta kan underlätta för HIV/AIDS-

drabbade att bevara sin värdighet och bibehålla, kanske till och med öka, upplevelsen av 

livskvalitet.        
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