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Sammanfattning  
Antalet HIV-positiva personer i världen ökar och sjuksköterskor behöver därför ha 
adekvat kunskap kring hur det är att leva med humant immunbristvirus (HIV). Att 
leva med HIV som ungdom och ung vuxen kan upplevas vara extra svårt då dessa 
individer befinner sig i en känslig övergångsålder. Syftet till denna litteraturstudie var 
därför att belysa ungdomars och unga vuxnas upplevelser av att leva med humant 
immunbristvirus (HIV). Studien är en allmän litteraturstudie där en innehållsanalys 
användes för att få fram resultatet. Totalt identifierades tio olika kategorier vilka 
resulterade i fyra teman: När livet stannar upp, Jag i relation till andra, 
Sjukvårdsrelaterade faktorer och När livet går vidare. Att leva med HIV som 
ungdom och ung vuxen upplevdes vara svårt och påverkades av stigmatisering i 
samhället. Hemlighetshållande av diagnosen kunde påverka den sexuella hälsan och 
läkemedelsföljsamheten. Relationerna till sjukvårdspersonalen upplevdes vara 
betydelsefulla vilket tillsammans med stödgrupper kunde bidra till ett ökat 
självförtroende och acceptans kring sjukdomen. Rätt kunskap om HIV och ett 
holistiskt synsätt är vitalt för att sjuksköterskor ska kunna ge en personcentrerad 
omvårdnad till dessa ungdomar. Mer forskning kring upplevelsen av att leva med HIV 
behövs. 
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Abstract 

The number of HIV-positive individuals in the world is increasing and nurses 
therefore need adequate knowledge about living with human immunodeficiency virus 
(HIV). Living with HIV as a youth and young adult can be hard since these 
individuals are in a sensitive transition age. The purpose of this literature study was to 
highlight the experiences of living with human immunodeficiency virus (HIV) as a 
youth and young adult. This study is a general literature study where a content 
analysis was used to reach the results. Ten different categories were identified which 
resulted in four themes: When life stops, I in relations to others, Health-care related 
factors and When life goes on. Living with HIV as a youth was found to be difficult 
and was affected by stigmatization in society. Trying to keep the diagnosis a secret 
could affect sexual health and drug adherence. Relationships with healthcare 
professionals were found to be significant, which together with support groups could 
contribute to increased self-confidence and acceptance about the disease. It’s vital for 
nurses to have correct knowledge about HIV and a holistic approach to be able to 
provide a person-centred care. More research on the experience of living with HIV is 
needed. 
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Inledning  
Antalet människor i världen som lever med humant immunbristvirus (HIV) har ökat 
de senaste åren från runt 34 miljoner människor år 2011 (Bizuayehu, Abyu & Aweke, 
2015) till 36,7 miljoner år 2016. Av dessa 36,7 miljoner drabbade var 2,1 miljoner 
barn under 15 år (UNAIDS, 2016). Obehandlat leder HIV till acquired 
immunodeficiency syndrome (AIDS) vilket är den näst vanligaste dödsorsaken bland 
ungdomar i världen (WHO, 2014). Utvecklingen av antiretrovirala läkemedel har 
kraftigt minskat dödligheten vid HIV (Gona et al., 2006) och sjukdomen har därför 
vid fullgod behandling gått från att ses som en dödlig sjukdom till att idag betraktas 
som en kronisk sjukdom (Andreassen, Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen & Stubberud, 
2011; Norlén, 2014). Trots den goda utvecklingen av antiretroviral behandling 
fortsätter antalet HIV-infektioner och HIV-relaterad död bland ungdomar och unga 
vuxna att öka (Abramowitz, S., Koenig, L., Chandwani, S., Orban, L., Stein, R., 
LaGrange, R. & Barnes, W, 2009; Rotheram-Borus & Miller, 1998). Detta tros ha 
flera olika orsaker. Pediatrisk HIV-vård har förbättrats och således lett till att fler barn 
överlever in i tonåren samtidigt som vårdandet av HIV-positiva ungdomar och unga 
vuxna anses vara undermålig (WHO, 2014). Ungdomar och unga vuxna med HIV har 
även visat ett ökat riskbeteende gällande oskyddat sex jämfört med vuxna vilket också 
leder till en ökad smittrisk i denna åldersgrupp (Diamond & Buskin, 2000; Jennings, 
et al., 2009). 

Sverige var det första landet i världen som under år 2016 nådde upp till 90-90-90-
målet vilket innebär att 90 % av alla HIV-positiva är medvetna om sin diagnos, att 90 
% av de HIV-positiva som är medvetna om sin diagnos får behandling samt att 90 % 
av de som mottar behandling har dämpade virusnivåer (UNAIDS, 2017). Navér et al. 
(2006) beskriver att en ökning av HIV-infekterade ungdomar och unga vuxna har 
setts även i Sverige vilket främst beror på ett ökat antal överlevande barn samt en 
ökad invandring av barn med HIV. I Sverige använder samtliga HIV-kliniker sig av 
det nationella kvalitetsregistret InfCare HIV vilket innebär att klinikerna ska kunna 
sätta personliga mål för sina patienter samt följa kvalitetsutvecklingen i arbetet mot 
målen (InfCare HIV, u.å.). Enligt Eva-Lena Fredriksson på InfCare HIV (personlig 
kommunikation, 4 oktober 2017) lever idag 222 ungdomar och unga vuxna mellan 
13–24 år med HIV i Sverige.  

Upplevelsen av att leva med HIV som ungdom och ung vuxen kan skilja sig från 
upplevelsen hos vuxna. Sjuksköterskan behöver därför ha kunskap om dessa 
ungdomar och unga vuxnas upplevelser för att kunna bemöta dem på bästa sätt. 
(Christianson, Lalos & Johansson, 2008).  
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Bakgrund  
Humant  immunbristvirus  (HIV) 
Patofysiologi    

Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som successivt bryter ner kroppens 
immunförsvar (Folkhälsomyndigheten, u.å.a). Detta sker genom att retroviruset 
ansluter till och tränger in i kroppens immunförsvarsceller, framför allt T-celler. 
Dessa T-celler ansvarar för bildandet av antikroppar som bekämpar olika infektioner. 
Glykoproteiner på retrovirusets membran gör att T-cellens receptorer luras och 
retroviruset kan då ansluta till T-cellen. Retroviruset och T-cellen sammansmälter 
sedan och viruset släpper ifrån sig gener som tillsammans med ett enzym bildar ett 
DNA-anlag i den infekterade T-cellen. DNA-anlaget integreras med T-cellens egna 
DNA och vid nyproduktion av T-celler överförs HIV-anlaget till de nya cellerna. De 
nya, infekterade cellerna ansluter i sin tur till ytterligare T-celler och produktionen 
fortlöper (Ericson & Ericson, 2009). Vid obehandlad HIV-infektion blir 
immunförsvaret nedsatt varpå milda infektioner och tumörsjukdomar som vanligtvis 
skulle ha besegrats av kroppens immunförsvar får fäste (Folkhälsomyndigheten, 
u.å.a). Denna ansamling av infektioner och sjukdomar benämns som acquired 
immuno deficiency syndrome (AIDS) och är slutstadiet vid obehandlad HIV-infektion 
(Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Smitta  

HIV-viruset finns i kroppsvätskor som blod, sädesvätska, slid- och analsekret samt 
bröstmjölk hos en HIV-infekterad person (HIV.gov, 2017). Vidare beskriver HIV.gov 
(2017) att överföring av viruset sker när dessa kroppsvätskor kommer i kontakt med 
blodbanan, slemhinnor eller skadad vävnad hos en icke-infekterad person. Blodsmitta 
sker främst genom intravenösa injektioner (Folkhälsomyndigheten, 2017). Blodsmitta 
via blodtransfusioner eller vävnads- och organtransplantation kan ske men är idag 
väldigt ovanligt då allt blod, vävnad och organ som doneras testas för HIV innan 
överföring till mottagaren (HIV.gov, 2017). Vid sexuell kontakt kan smitta ske via 
oskyddade vaginala, anala och orala samlag (Folkhälsomyndigheten, u.å.b). Högst 
smittrisk vid sexuell kontakt finns hos den mottagande parten vid analt samlag 
(HIV.gov, 2017). Smitta kan även ske vid graviditet, födsel och amning där modern 
överför viruset till sitt barn (Folkhälsomyndigheten, u.å.b). Smittrisken är störst vid 
primärinfektion då virusnivån i blodet är höga samt i slutskedet av HIV-infektionen 
(Folkhälsomyndigheten, u.å.b). HIV smittar inte via kroppsvätskor som saliv, svett 
eller tårar samt kroppskontakt så som pussar, kramar eller handhållning (HIV.gov, 
2017). 

Antiretroviral  behandling  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) kan HIV idag behandlas men inte botas. 
Behandlingen kallas för antiretroviral behandling och verkar för att hålla nere 
virusnivån i kroppen. Genom en bra antiretroviral behandling kan virusnivån i 
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kroppen ligga så pass lågt att smittorisken vid sexuella kontakter är näst intill 
obefintlig. Trots detta rekommenderar Folkhälsomyndigheten (2014) alltid att 
kondom används vid samlag. I Sverige fick 87 % av HIV-infekterade individer 
antiretroviral behandling under år 2012, av dessa hade 92 % välinställda virusnivåer 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Det finns fem olika grupper av antiretrovirala 
läkemedel: NRTI, NNRTI, proteashämmare, integrashämmare och fusionshämmare. 
Dessa används ofta i kombination för att minska resistensutveckling (Norlén, 2014). 
Resistensutveckling är ett stort problem när det kommer till antiretrovirala läkemedel 
och beror på mutationer i generna som gör läkemedlet verkningslöst. Biverkningar 
som illamående, magont, diarré och dålig aptit kan uppstå till följd av 
läkemedelsbehandlingen (HIV Sverige, 2017). Även en förändring av 
ämnesomsättningen kan ske med omfördelning av kroppsfett, förhöjda blodfetter och 
risk för diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar vilket kan göra att behandling med 
antiretrovirala läkemedel kan upplevas som obehaglig (Norlén, 2014). På grund av de 
antiretrovirala läkemedel som idag existerar lever HIV-infekterade patienter längre, 
vilket gör det relevant för allmänsjuksköterskor att ha kunskap om HIV (Willard, 
Nelson, Reyes & Linn, 2016). 

Lagstiftning  
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2007:30) redogör för personcentrerad vård och enligt 
5 kap. 1§ så ska vården ”bygga på respekt för patientens självbestämmande och 
integritet” samt ”främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonalen”.  

Sedan 1985 täcks HIV av Smittskyddslagen (Christianson et al., 2008; SFS 2004:168) 
vilket innebär att alla som är medvetna om att de bär på en allmänfarlig sjukdom är 
skyldiga att informera sin partner om denna samt att de är skyldiga att försöka hindra 
spridning av sin sjukdom. De är även skyldiga att uppge för en läkare om han eller 
hon misstänker att någon annan kan ha blivit smittad av dem. En sjukdom räknas 
enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) som allmänfarlig när den är smittsam, kan 
leda till långvarig sjukdom, är livshotande, kan leda till svårt lidande eller andra 
allvarliga konsekvenser. Allmänfarliga sjukdomar kan få en stor spridning i samhället 
och Smittskyddslagen (SFS 2004:168) anger därför också att personer som bär på 
dessa sjukdomar får spåras, registreras och isoleras om de sprider sjukdomen på ett 
sätt som inte kan stoppas. 

Ungdom  och  ung  vuxen  
En ungdom är enligt UNESCO (2017) en person som befinner sig i övergången 
mellan barn till vuxen. I Sverige räknas en ungdom att vara mellan 13–25 år och 
“unga vuxna” innefattar individer mellan 21–25 år (Socialstyrelsen, 2009). Ungdom 
kan översättas till ”youth” vilket avser människor mellan 15–24 år (UNESCO, 2017). 
“Adolescent” är ytterligare ett begrepp som inkluderar personer som utvecklas från att 
vara barn till att bli vuxen (Pienaar & Visser, 2012). Ungdom är dock enligt 
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Ungdomsstyrelsen (2010) ett subjektivt begrepp vilket innebär att den som ser sig 
som ungdom inte nödvändigtvis behöver ingå i det åldersspannet som UNESCO 
(2017) eller Socialstyrelsen (2009) har satt. 

Sjuksköterskans  ansvar  
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är omvårdnadsarbetet sjuksköterskans 
ansvar. Sjuksköterskan arbetar i team, självständigt och tillsammans med patienten 
för att optimera omvårdnaden så den tillgodoser patientens grundläggande behov. För 
att kunna utföra god omvårdnad är det vitalt att sjuksköterskan har kompetens kring 
utförandet av omvårdnadsåtgärder. Detta resulterar i att patienten upplever tillit till 
sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Kompetensbeskrivningen för 
sjuksköterskor beskriver sex kärnkompetenser vilka innefattar personcentrerad vård, 
samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, 
säker vård samt informatik. Tillsammans med dessa kärnkompetenser 
uppmärksammas även ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet. Enligt 
Svensk sjuksköterskeförening (2017) karaktäriseras personcentrerad vård av ett 
partnerskap mellan sjuksköterska och patient där målet är att främja hälsa. Eftersom 
upplevelsen av hälsa är högst individuell krävs det att sjuksköterskan har kunskap om 
patientens tidigare livserfarenheter för att kunna identifiera patientens specifika behov 
samt kunna skapa goda förutsättningar för patientens medbestämmande i 
omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Joyce  Travelbees  omvårdnadsteori  
Joyce Travelbee är enligt Kirkevold (2000) en omvårdnadsteoretiker som har haft 
stort inflytande på sjuksköterskeprofessionen i Sverige och Norge. Travelbees teorier 
används än idag och dessa stöttar sjuksköterskor i genomförandet av sjukvårdsarbetet. 
Travelbee fokuserar på patienternas upplevelser och erfarenheter samt vad som sker 
under mötet mellan sjuksköterskan och patienten (Kirkevold, 2000). 

En sjukdom eller skada samt uppfattningen av denna är enligt Joyce Travelbee 
(Kirkevold, 2000) en individuell upplevelse och sjuksköterskan bör därför ta hänsyn 
till patientens egen uppfattning av sin sjukdom eller skada istället för att använda 
olika typer av klassificeringssystem. Lidande är enligt Travelbee en upplevelse som 
kan variera i styrka, varaktighet och nivå. Genom att lägga värde i sjukdomen eller 
skadan kan patienten uppnå en mening med lidandet. Utan ett värde i sjukdomen eller 
skadan blir lidandet meningslöst. Kirkevold (2000) belyser Travelbees två typer av 
reaktioner på lidande. Den ena reaktionen är “varför just jag?” och den andra 
reaktionen är “varför inte jag?”. Enligt Travelbee har de individer som uttrycker den 
förstnämnda reaktionen i större utsträckning svårigheter att acceptera sin sjukdom 
eller skada jämfört med de individer som uttrycker den sistnämnda reaktionen. Detta 
innebär dock inte nödvändigtvis att de upplever ett större lidande men Travelbee 
menar att de är sämre utrustade att hantera lidandet. Travelbee anser att det behövs en 
mellanmänsklig relation för att sjuksköterskan ska kunna ha en möjlighet att hjälpa 
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patienten finna en mening med lidandet. Den mellanmänskliga relationen innebär att 
sjuksköterskan och patienten kliver ur sin sjuksköterske- respektive patientroll och 
möter varandra som jämlika (Kirkevold, 2000).  

Problemformulering  
Antalet HIV-positiva ungdomar och unga vuxna i världen ökar och sjuksköterskan 
möter dessa patienter på alla olika typer av avdelningar. För att kunna ge en god 
omvårdnad är det därför av vikt att sjuksköterskan har god kunskap om dessa 
ungdomars och unga vuxnas livssituationer och upplevelser av att leva med HIV. 

Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att belysa ungdomars och unga vuxnas upplevelser av 
att leva med humant immunbristvirus (HIV).  

Metod  
Design  
En allmän litteraturstudie genomfördes vilket enligt Forsberg & Wengström (2013) är 
en lämplig metod för att skapa en översikt över det valda ämnet.  

Datainsamling  
Artikelsökningen påbörjades först med en inledande informationssökning (Östlundh, 
2012) i databaserna PsycINFO och CINAHL för att få en översikt av det valda 
forskningsområdet samt för att lokalisera användbara sökord. Båda databaserna är 
etablerade och innehåller vetenskapliga artiklar inom psykologisk- och 
omvårdnadsrelaterad forskning (Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson, 2012). 
Utifrån studiens syfte valdes sökorden HIV, upplevelse, ungdom och tonåring vilka 
översattes till engelska: HIV, experience, youth, adolescent och teenager. I den 
egentliga informationssökningen (Östlundh, 2012) användes trunkering (*) vid flera 
av sökorden för att säkerställa att vetenskapliga artiklar innehållande olika böjningar 
av sökorden inte uteslöts (Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson, 2012; Östlundh, 
2012). Samtliga sökord redovisas i Bilaga A, tabell 2. Forsberg & Wengström (2013), 
Karlsson (2012) och Östlundh (2012) beskriver även att booleska operatorer som 
AND och OR kan användas för att precisera och expandera sökningar. AND användes 
därför i samtliga sökningar för att sammankoppla HIV och experience med youth, 
adolescent och teenager. Sökorden youth, adolescent och teenager kombinerades 
också med OR i vissa av sökningarna för ett expandera sökningarna och få med 
vetenskapliga artiklar som använder sig av endera benämningen. Beslut togs om att 
sökordet HIV skulle återfinnas i titeln för att minimera antalet irrelevanta träffar. För 
att underlätta urvalet användes även avgränsningar (Östlundh, 2012) som matchade 
denna litteraturstudies inklusionskriterier i samtliga sökningar. Även en sökning i 
PubMed gjordes med sökorden HIV AND experienc* AND teenager*. Resultatet som 
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uppstod var knapphändigt och artiklarna som framkom hade till största del en 
medicinsk inriktning och saknade relevans till syftet i denna litteraturstudie varpå 
beslut togs om att enbart använda databaserna PsycINFO och CINAHL för fortsatta 
sökningar. Efter kontakt med bibliotekarie på högskolebiblioteket gjordes 
experimentella sökningar med ämnessökord, fältsökning, fritextsökning och 
explodering av termer (Forsberg & Wengström, 2013) för att undersöka huruvida 
denna typ av sökning skulle kunna generera fler resultatartiklar. Sökordet ung vuxen 
lades även till och översattes till young adult. Ytterligare sökningar genomfördes 
sedan i PsycINFO och CINAHL.  

Urval  

Inklusionskriterierna inkluderade vetenskapliga artiklar som var skrivna på engelska, 
som hade ett tillgängligt abstract, som var publicerade mellan år 2007–2017 samt som 
var peer reviewed. De deltagande i artiklarnas studier skulle vara mellan 13–25 år och 
ha haft HIV-diagnosen i minst ett år. Vetenskapliga artiklar som belyste upplevelser 
relaterade till HIV i kombination med prostitution, graviditet, andra sjukdomar eller 
palliativ vård samt artiklar som enbart berörde HIV-test, prevention av HIV eller 
medicinering exkluderades då dessa inte svarade till studiens syfte.  

PsycINFO  (American  Psychological  Association)  

Första sökningen i PsycINFO gjorde med sökorden och de booleska operatorerna HIV 
AND experienc* AND youth* OR adolescent* OR teenager* i fritext vilket gav över 
2000 träffar. I nästa sökning gjordes en fältsökning där HIV begränsades till 
artiklarnas titel. Sökorden experienc* AND teenager* OR adolescent* OR youth* 
användes i fritext och i kombination med avgränsningarna peer reviewed, 2007–2017 
och english gav sökningen 655 träffar. En åldersbegränsning med inklusion av 
adolescence (13–17 yrs) samt young adulthood (18–29 yrs) lades då till för att 
begränsa antalet sökträffar vilket slutligen resulterade i 558 träffar. Av dessa lästes 
totalt 39 abstract. De övriga artiklarna i sökningen handlade inte om upplevelser eller 
ungdomar och unga vuxna vilket gjorde de irrelevanta till litteraturstudiens syfte. 15 
artiklar granskades i sin helhet och slutligen valdes sex artiklar till resultatet (se bilaga 
B, tabell 3). I den andra sökningen användes HIV som ämnesord tillsammans med 
experienc* i fritext och sökorden youth* OR adolescen* OR teen* OR young adult 
som fältsökning. Explodering av termerna gjordes och tillsammans med 
avgränsningarna peer reviewed, 2007–2017 och english samt åldersbegränsning med 
inklusion av adolescence 13–17 yrs samt young adulthood 18–29 yrs resulterade 
sökningen i 97 träffar där 34 abstract lästes och åtta artiklar granskades. Tre artiklar 
valdes till resultatet (se bilaga B, tabell 3).  

CINAHL  (Cumulative  Index  to  Nursing  and  Allied  Health  Litterature)  

Vid första sökningen i CINAHL begränsades sökordet HIV till artiklarnas titel. 
Sökorden experienc* AND teenager* OR adolescent* OR youth* lades till i fritext 
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och avgränsningarna abstract available, peer reviewed, date from 2007–2017, 
english, adolescent: 13–18 years och adult: 19–44 years användes. Detta resulterade i 
57 artiklar och en manuell avgränsning gjordes sedan för att sortera bort artiklar med 
deltagare över 25 år. Nio abstract lästes och fyra artiklar granskades varav tre var 
dubbletter från tidigare sökning i PsycINFO. En resultatartikel valdes (se bilaga B, 
tabell 3). Vid andra sökningen i CINAHL användes ämnesordet HIV som 
exploderades till psychosocial och support. Avgränsningarna abstract available, peer 
reviewed, date from 2007–2017, english och adolescent: 13–18 years lades till. 
Sökningen gav 15 träffar där fyra abstract lästes och två artiklar valdes ut för 
granskning. Inga av artiklarna valdes ut till resultatet då den vetenskapliga kvalitén på 
artiklarna var för låg. Sökningen redovisas därför inte i bilaga B, tabell 3. En tredje 
sökning gjordes i CINAHL med sökordet HIV begränsat till titeln samt sökorden och 
den booleska operatorn experienc* AND young adult* i fritext för att säkerställa att 
inga artiklar som berör unga vuxna missades. Sökningen resulterade gav 159 träffar 
varav 26 abstract lästes. Sju artiklar granskades varav 6 var dubbletter från tidigare 
sökningar. Inga nya resultatartiklar valdes ut, dock återfanns tre artiklar som valts ut 
till resultatartiklar i tidigare sökningar vilka redovisas som dubbletter i bilaga B, tabell 
3. 

Sammanfattning  av  datainsamling  

Totalt resulterade sökningarna i 10 resultatartiklar som mötte inklusionskriterierna 
och som svarade väl an till studiens syfte. Vid samtliga artikelgranskningar användes 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ eller 
kvantitativ metod. Bedömningsmallen baseras på ett poängsystem där den 
vetenskapliga artikelns innehåll poängsätts utifrån vissa vetenskapliga kriterier. 
Antalet genererade poäng omvandlas sedan till procent där olika procentsatser 
motsvarar olika grader av vetenskaplig kvalitet. Samtliga resultatartiklar i denna 
studie föll inom ramen för den högsta graden, Grad I, vilket enligt Wallengren och 
Henricson (2012) innebär att studierna på ett tydligt sätt har följt forskningsprocessen 
och på så vis har en god vetenskaplig kvalitet. 

Databearbetning  
De 10 resultatartiklarna lästes igenom både gemensamt och separat flertalet gånger 
tills en djupare förståelse för artiklarnas innehåll uppnåddes. Att upprepade gånger 
läsa igenom materialet är enligt Östlundh (2012) nödvändigt för att kunna urskilja 
likheter och skillnader samt för att kunna skapa en helhetsbild över resultatet som ska 
sammanställas. Artikelöversikter för resultatartiklarna skapades vilka kan ses på 
Bilaga C, Artikel 1–10. En innehållsanalys användes som metod där likheter och 
skillnader togs fram. Bärande och återkommande innehåll i artiklarnas resultat 
färgkodades och delades in i olika kategorier (Forsberg och Wengström, 2013). Totalt 
identifierades tio olika kategorier vilka efter ytterligare bearbetning resulterade i fyra 
teman: När livet stannar upp, Jag i relation till andra, Sjukvårdsrelaterade faktorer 
och När livet går vidare (Se Tabell 1). 
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Forskningsetiska  överväganden  
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) menar att 
“personuppgifter får lämnas ut för att användas i forskning, om inte något annat följer 
av regler om sekretess och tystnadsplikt.” (§12). Detta stöds även av §19 i 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS 2003:460) säger också att “Forskningspersonen skall informeras om 
den övergripande planen för forskningen, syftet med forskningen, de metoder som 
kommer att användas, de följder och risker som forskningen kan medföra, vem som är 
forskningshuvudman, att deltagande i forskningen är frivilligt, och 
forskningspersonernas rätt att när som helst avbryta sin medverka” (§16). De 
människor som har möjligheten att ge sitt samtycke ska göra detta frivilligt och 
individer som inte kan ge sitt samtycke ska inte delta i vetenskapliga studier (World 
Medical Association, 2013). Vidare beskriver World Medical Association (2013) att 
all forskning ska genomgå en etisk prövning som är oberoende och absolut neutral 
och forskning ska följa de lagar som berörs i det land forskningen sker. Enligt 
Helsingforsdeklarationen skall forskning endast bedrivas ifall nyttan väger tyngre än 
risken till deltagarna i studien. Detta ska hållas i åtanke under hela 
forskningsprojektets gång och om risken blir större än nyttan under studiens gång 
skall en omvärdering göras som avgör ifall studien bör stoppas eller ifall den kan 
fortsätta (World Medical Association, 2013). Samtliga artiklar i denna studie har 
blivit granskade av etiska kommittéer. 

Resultat  
De 10 resultatartiklarna i denna litteraturstudie ledde fram till 10 kategorier och fyra 
teman som beskriver upplevelsen av att leva med HIV som ungdom och ung vuxen. 
De teman som identifierades var: När livet stannar upp, Jag i relation till andra, 
Sjukvårdsrelaterade faktorer och När livet går vidare (Se Tabell 1). I resultatets text 
kommer samtliga ungdomar och unga vuxna enbart benämnas som “ungdomar”. 

Tabell 1. 
Teman Kategorier 

När livet stannar upp Att få diagnosen 
Mentala faktorer 

Jag i relation till andra 

Stigma 
Hemlighållande och avslöjande 
Stöd i privata relationer 
Sexuell hälsa 

Sjukvårdsrelaterade faktorer Mötet med sjukvården 
Medicinering 

När livet går vidare HIV är en del av mig 
Hopp om framtiden 
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När  livet  stannar  upp  
Att  få  diagnosen  

Att få en HIV-diagnos upplevdes vara traumatiskt (Dow, Turner, Shayo, Mmbaga, 
Cunningham & O’Donnell, 2016; Mavhu et al., 2013; Radcliffe et al., 2007) och 
kunde ha en stor inverkan på individen (Hodgson, Ross, Haamujompa & Gitau-
Mburu, 2012). Att få reda på sin HIV-status beskrevs av många ungdomar som något 
av det svåraste de har upplevt i livet (Radcliffe et al., 2007) och känslor som chock, 
hopplöshet, förnekelse, förtvivlan och överväldigande kunde uppkomma (Blake, 
Robley & Taylor, 2012; Mavhu et al., 2013) tillsammans med en rädsla för att dö 
(Fournier, Bridge, Kennedy, Alibhai & Konde-Lule, 2014). Intensiteten i de initiala 
reaktionerna kunde variera och var beroende av vilket sätt ungdomarna hade fått sin 
HIV-diagnos på samt om det fanns tillgänglighet till omedelbart och frekvent stöd 
(Hodgson et al., 2012). Ungdomarna mottog oftast sin diagnos via sina läkare eller 
sina mammor (Mavhu et al., 2013). I de fall där familjen ansvarade för avslöjandet av 
diagnosen upplevde ungdomarna det som ett hinder och ett svek i relationen när de 
vuxna valde att vänta med att berätta för ungdomen om HIV-statusen (Hodgson et al., 
2012).  

Mentala  faktorer  

Enligt Mavhu et al. (2013) hade många av ungdomarna djupa tankar kring sin 
situation och risken för psykisk ohälsa var stor. Djup ledsamhet och en rädsla för att 
dö var känslor som ofta förekom (Fournier et al., 2014) och flera av ungdomarna 
visade symtom på PTSD i samband med HIV-diagnosen (Dow et al., 2016; Radcliffe 
et al., 2007). Enligt Fournier et al. (2014) upplevde ungdomarna även ilska och ångest 
över att ha blivit retade i skolan, felaktigt utpekade till brott och misshandlade. Andra 
traumatiska händelser såsom död hos närstående eller en smärtsam medicinsk 
behandling påverkade också ungdomarna negativt i stor utsträckning (Dow et al., 
2016). Vissa ungdomar kunde distrahera sig själva genom att ägna sig åt roliga 
aktiviteter men självdestruktivt beteende eller självmordstankar var trots det vanligt 
förekommande (Fournier et al., 2014). En ungdom beskrev självmordstankarna 
genom att säga “You start saying to yourself “I wish my mother had twisted my neck 
when she was about to die so that both of us would die at the same time””(Mavhu et 
al., 2013, s. 5). Även bristande stöd hemifrån kunde enligt Mavhu et al. (2013) leda 
till en önskan om att få dö. Olyckor, drogmissbruk och att känna sig frånvarande från 
sitt ursprung på grund av migration upplevdes också som förluster som i samband 
med en HIV-diagnos kunde påverka den psykiska hälsan på ett negativt sätt 
(Rydström, Ygge, Tingberg, Navèr & Eriksson, 2012). 

Jag  i  relation  till  andra  
Stigma  

Det fanns en stark stigmatisering kring HIV i samhället som enligt ungdomarna 
påverkade dem negativt och flera ungdomar beskrev även att ignorans och fördomar 
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kunde upplevas som mer skadligt än själva sjukdomen (Blake et al., 2012; Dow et al., 
2016; Mavhu et al., 2013). Att leva med HIV jämfördes med att leva med en mörk 
hemlighet (Rydström et al., 2012) och det fanns en tydlig parallell mellan stigma och 
ungdomarnas psykiska, emotionella och sociala välmående (Fournier et al., 2014). 
Ungdomarna upplevde att människor i omgivningen ofta undvek dem då det fanns en 
felaktig övertygelse om att HIV smittar genom vanligt socialt umgänge (Mavhu et al., 
2013). Vidare beskrev ungdomarna situationer där människor i deras omgivning bland 
annat hade stött ut dem och sett dem som äckliga (Dow et al., 2016) samt att andra 
föräldrar inte ville ha de HIV-positiva ungdomarna i närheten av sina barn (Mavhu et 
al., 2013). Det externa stigmat skapade ett internt stigma hos ungdomarna där de 
själva började uppleva sig som orena och mindre värda (Dow et al., 2016). Det fanns 
även en ständig rädsla för att bli utpekade som smutsiga, outbildade eller fattiga på 
grund av sin diagnos (Fournier et al., 2014). En allmän övertygelse fanns bland 
ungdomarna om att det skulle vara socialt accepterat att bli smittad av HIV vid 
födseln men inte via samlag (Rydström et al., 2012) och att samhället i det senare 
fallet skulle anklaga dem för att vara personligt ansvariga för att ha blivit smittade 
(Rydström et al., 2012). I samhället pratades det om HIV på ett negativt sätt och vissa 
vuxna i omgivningen hade sagt till ungdomarna att de skulle dö av sin sjukdom 
(Fournier et al., 2014). Stigmat påverkade även relationer i skolan och i hemmet 
(Hodgson et al., 2012; Mavhu et al., 2013). I skolan kunde lärare uttrycka sig felaktigt 
kring HIV och klasskamrater kunde prata bakom ryggen på dem (Hodgson et al., 
2012). I hemmet ledde stigmat till diskriminering där ungdomarna beskrev situationer 
som att tvingas utföra fler hushållssysslor och bli erbjuden mindre mat än sina syskon 
(Mavhu et al., 2013). Ungdomarna beskrev även att de fick hålla sig ifrån resten av 
familjen (Mavhu et al., 2013). Stigmat påverkade också relationen till nära vänner och 
enligt Blake et al. (2012) beskrev ungdomarna en stark önskan att inte behöva förlora 
vänner på grund av sjukdomen eller behandlingarna. 

Hemlighetshållande  och  avslöjande  

Att prata om sin kropp, hälsa och framtid kan vara gynnsamt under tonåren men 
många ungdomar som lever med HIV kände sig hindrade från att diskutera dessa 
ämnen för att kunna hålla sin diagnos hemlig och sitt liv privat (Blake et al., 2012). 
Trots den sociala och interna pressen uppehölls detta hemlighetshållande till varje pris 
(Blake et al., 2012). HIV-diagnosen upplevdes av många som en stor känslomässig 
börda och det fanns en rädsla kring avslöjandet av diagnosen som kunde relateras till 
risken att förlora sin partner eller sina vänner (Blake et al., 2012; Fernet et al., 2011; 
Rydström et al., 2012). Stigmat i samhället gjorde att ungdomarna ofta var väldigt 
restriktiva kring vilka de avslöjade sin diagnos för (Hodgson et al., 2012; Rydström et 
al., 2012) och flera ungdomar hade aldrig berättat om sin diagnos för någon annan 
(Mavhu et al., 2013). Andra ungdomar hade endast avslöjat att de var HIV-positiva i 
sjukvårdsrelaterade situationer (Rydström et al., 2012). En allmän överensstämmelse 
bland de hemlighetshållande ungdomarna var att de endast planerade att avslöja sin 
diagnos när de på något sätt bekräftat att relationen var riktigt seriös (Fernet et al., 
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2011; Hodgson et al., 2012) och att ha full kontroll över vilka som visste om deras 
HIV-diagnos var önskvärt (Rydström et al., 2012). Att beskriva hypotetiska scenarion 
kring HIV för vänner och partners var enligt Blake et al., (2012) en vanlig metod som 
användes för att se vilka reaktioner som kunde dyka upp. Lojaliteten i relationer 
testades även genom att ungdomarna berättade påhittade hemligheter för att sedan se 
ifall dessa spreds vidare eller inte (Blake et al., 2012). Vid allmänna diskussioner om 
HIV i sociala sammanhang valde ungdomarna ofta att vara tysta för att inte visa på 
kunskap kring ämnet som kunde leda till pinsamma följdfrågor (Rydström et al., 
2012). Trots att ungdomarna kämpade hårt för att hålla sin HIV-status privat var det 
flera ungdomar som enligt Hodgson et al., (2012) hade upplevt att familjemedlemmar 
pratade med vänner och bekanta om diagnosen utan att deras vetskap. Detta kunde 
leda till en känsla av svek och ledsamhet (Hodgson et al., 2012).  

Att få stöd av andra HIV-positiva ungdomar minskade rädslan för att avslöja sin 
diagnos för andra (Lut, Evangeli & Ely, 2017) och en del ungdomar valde att vara helt 
öppna med sin HIV-status i ett försök att minska fördomarna i samhället (Rydström et 
al., 2012). Genom att avslöja sin HIV-status utsatte ungdomarna sig för risken att bli 
lämnad av sin partner eller sina vänner (Blake et al., 2012; Fernet et al., 2011). 
Fördelarna kunde dock vara övervägande ifall partnern eller vännerna var 
accepterande och vissa ungdomar upplevde att de fick gott stöd efter avslöjandet 
(Fernet et al., 2011). Ungdomarnas upplevde ofta att relationerna till de individer de 
avslöjade sin diagnos för blev stärkta (Rydström et al., 2012). Rydström et al. (2012) 
beskriver även att flera ungdomar uttryckte att situationen kändes lättare när 
människor i deras närhet visste om deras HIV-status. Att avslöja sin diagnos för en 
vän var dock inte alltid enkelt. Flera ungdomar upplevde att det fanns ett ansvar att 
stötta vännen vid avslöjandet så att dennes reaktioner och känslor kring HIV blev 
hanterbara (Rydström et al., 2012). Att vara öppen med sin HIV-status kunde även 
leda till andra förluster och konsekvenser. Rydström et al. (2012) beskrev hur 
exempelvis resor kan påverkas då vissa länder förbjuder HIV-smittade från att resa in 
i landet. Detta upplevdes som en restriktion som påverkade ungdomarnas liv i stor 
utsträckning och som kunde leda till utanförskap. Vissa ungdomar valde därför 
medvetet att utelämna information kring sin HIV-status vid visumansökningar 
(Rydström et al., 2012). 

Stöd  i  privata  relationer  

Familjerelationerna kunde i flera fall påverkas negativt och ungdomarna kunde 
uppleva familjen som dömande med bristande stöd och negativa attityder (Fournier et 
al., 2014; Hodgson et al., 2012; Mavhu et al., 2013; Rydström et al., 2012). HIV 
upplevdes som ett tabubelagt ämne i hemmet och att diskutera sin HIV-status med 
familjen blev därför svårt (Rydström et al., 2012). Vissa ungdomar upplevde dock 
familjerelationerna som positiva där de fick adekvat stöd (Fournier et al., 2014; 
Hodgson et al., 2012). Nära vänskapsrelationer ansågs vara viktiga och stödet från 
vännerna kunde få ungdomarna att tänka på annat när livet kändes tungt (Fournier et 
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al., 2014; Hodgson et al., 2012). Enligt Lut et al. (2017) kunde det dock många gånger 
vara svårt för ungdomarna att dela med sig av sina tankar och känslor till vänner som 
inte själva var HIV-positiva eftersom dessa ofta hade svårt att relatera till hur det är 
att leva med HIV. Stödgrupper och läger där HIV-positiva ungdomar kunde möta 
varandra och diskutera sin HIV-status var väldigt uppskattat och gav ungdomarna en 
känsla av delaktighet (Lut et al., 2017; Mavhu et al., 2013). Även en känsla av 
tillhörighet och tillit utvecklades i mötet med jämlika vilket ansågs vara nödvändigt 
för att kunna öppna upp sig om sin HIV-diagnos (Fernet et al., 2011). Att prata om 
stigmat kring sjukdomen, avslöjandet av diagnosen, vad som händer i kroppen vid en 
HIV-smitta samt vilka rättigheter en HIV-positiv person har i samhället gav 
ungdomarna ökad kunskap och styrka för att förbereda sig inför framtida utmaningar 
(Lut et al., 2017). Enligt Lut et al. (2017) bidrog den ökade kunskapen också till att 
ungdomarna själva aktivt sökte mer information från sjukvården samt ägnade sig åt 
att undervisa människor i sin närhet om HIV. 

Sexuell  hälsa  

Ungdomarna upplevde ofta att de hade adekvat kunskap gällande preventivmedel och 
vikten av att skydda sig vid sex samt hur HIV smittas (Blake et al., 2012; Hodgson et 
al., 2012). Dock kände ungdomarna att de hade brist på kunskap om den reproduktiva 
hälsan (Hodgson et al., 2012). Flera av ungdomarna hade svårt att prata med sina 
föräldrar om sex och samlevnad eftersom sådana frågor ofta var känsliga (Hodgson et 
al., 2012). Enligt Fernet et al. (2011) kände flera av ungdomarna att HIV hade 
påverkat deras sexliv och enligt Rydström et al. (2012) behövde ungdomarna mer 
verktyg för att möjliggöra ett aktivt, säkert och ansvarsfullt sexliv. Trots god kunskap 
kring vikten av skyddat sex sågs ett ökat risktagande i ungdomarnas romantiska 
relationer (Fernet et al., 2011). HIV-prevention var inte centralt i ungdomarnas liv och 
flera av ungdomarna såg inte heller allvaret i smittspridning av HIV (Blake et al., 
2012; Fernet et al., 2011). Enligt Fernet et al. (2011) hade alla ungdomar använt 
kondom någon gång och nästan alla hade använt kondom vid deras första sexuella 
relation men vissa av ungdomarna upplevde att kondomer var en ständig påminnelse 
om HIV-statusen och att kondomerna kunde hindra intimiteten under sex. En ovilja 
att använda kondom i stundens hetta uttrycktes (Blake et al., 2012; Fernet et al., 2011) 
och ungdomarna upplevde att risken för att smitta sin partner var osannolik ifall 
virusnivån var låg (Fernet et al., 2011). Risktagandet ökade också enligt Fernet et al. 
(2011) ju fler gånger ungdomarna hade haft oskyddat sex utan att deras partners hade 
blivit smittade. Flera av ungdomarna ansåg dock att involvering i sexuella relationer 
inte var möjligt om deras partner inte var informerad om deras HIV-status (Fernet et 
al., 2011) och vissa av ungdomarna valde att avstå helt från sexuella relationer på 
grund av rädslan av att överföra HIV till någon annan (Rydström et al., 2012). En del 
av ungdomarna ansåg att användandet av kondom vid samlag gjorde det oväsentligt 
att avslöja sin diagnos (Fernet et al., 2011). Enligt den svenska studien av Rydström et 
al. (2012) var samtliga ungdomar medvetna om den svenska smittskyddslagen som 
säger att alla HIV-positiva individer är tvungna att informera sina sexuella partners 
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om sin HIV-status innan samlag. Flera av ungdomarna såg dock den svenska 
smittskyddslagen som omodern och de valde därför istället att följa den danska 
smittskyddslagen som säger att HIV-positiva individer endast är tvungna att 
informera sin sexuella partner om sin HIV-status innan oskyddat samlag (Rydström et 
al., 2012). Trots vetskapen om att de bröt mot laget valde ungdomarna hellre att hålla 
sin diagnos hemlig än att utsätta sig för risken att förlora sin partner (Rydström et al., 
2012).  

Sjukvårdsrelaterade  faktorer  
Mötet  med  sjukvården  

Flera ungdomar upplevde att det var svårt att prata ärligt om sina upplevelser 
(Hodgson et al., 2012) och ungdomarna uttryckte att det tog det lång tid och stort 
tålamod från vårdpersonalens sida innan tillit utvecklades (Blake et al., 2012). 
Ungdomarna pratade inte gärna om sitt privatliv och trots att vissa av ungdomarna 
kunde berätta att de hade ett förhållande berättade de inte alltid att de var i ett sexuellt 
förhållande (Hodgson et al., 2012). Att prata om den sexuella och reproduktiva hälsan 
kunde enligt Hodgson et al. (2012) också begränsas då ungdomarnas föräldrar eller 
vårdnadshavare ibland följde med till kliniken. 

När en god relation mellan ungdomarna och vårdgivarna var etablerad upplevde 
ungdomarna att de kunde lära sig mer om sin diagnos, ha roligt och uppskatta det 
psykosociala stödet som fanns tillgängligt (Blake et al., 2012) samt prata om sex, 
kondomer, romantiska relationer, medicinering, självförtroende, drogmissbruk och 
skolproblem (Hornschuh, Laher, Makongoza, Tshabalala, Kuijper & Deitrich, 2014). 
Ungdomarna beskrev de goda relationerna till sjukvårdspersonalen som ovärderliga 
och HIV-klinikerna blev en säker plats där ungdomarna kände sig trygga och 
skyddade från omgivningens fördomar (Hodgson et al., 2012; Hornschuh et al., 2014; 
Rydström et al., 2012). Kontakten med den erfarna vårdpersonalen och möjligheten 
att få komma i kontakt med andra HIV-positiva personer på klinikerna hjälpte 
ungdomarna att bygga ett starkt kontaktnät (Blake et al., 2012; Hodgson et al., 2012; 
Hornschuh et al., 2014; Rydström et al., 2012). 

Enligt ungdomarna var det av stor vikt att sjukvårdspersonalen hade rätt kunskap 
gällande HIV och personal med bristande kunskap kunde framkalla frustration och 
ilska hos ungdomarna (Rydström et al., 2012). Även bristande kontinuitet, begränsat 
utrymme i lokalerna och brist på tid gav minskad kvalitet på sjukvården enligt 
ungdomarna (Blake et al., 2012; Hodgson et al., 2012; Hornschuh et al., 2014; 
Rydström et al., 2012). Sjuksköterskorna kunde ibland upplevas som upptagna och 
därför ovilliga att diskutera personliga problemen som ungdomarna hade (Hornschuh 
et al., 2014). Vissa ungdomar upplevde att de blev dåligt behandlade av 
sjukvårdspersonalen när de var sena till kliniken (Hodgson et al., 2012) eller hade 
glömt att ta sin medicin (Hornschuch et al., 2014). Flera ungdomar uttryckte även ett 
missnöje över att sjukvårdspersonal ibland vände sig direkt till deras närstående, som 



 

 14 

mamma eller pappa, istället för prata ungdomen själv när det gällde frågor kring deras 
HIV-status (Hodgson et al., 2012). Stödprogrammen som fanns tillgängliga kunde 
ibland krocka med skola och jobb och transporten till och från klinikerna var ibland 
dyra (Blake et al., 2012; Hornschuh et al., 2014). Vissa stödgrupper inkluderade alla 
individer med HIV oavsett ålder. Att sitta i samma grupp som barn gjorde att flera av 
ungdomarna upplevde det svårt att prata om sina sexuella förhållanden och sin 
livssituation i övrigt (Hodgson et al., 2012). Många ungdomar var även obekanta med 
hälso- och sjukvårdssystemet vilket gjorde det extra svårt när olika dokument 
behövdes fyllas i (Blake et al., 2012).  

Medicinering  

Ungdomarna var väl medvetna om fördelarna med att ta sina antiretrovirala läkemedel 
(Blake et al., 2012; Hodgson et al., 2012; Mavhu et al., 2013) men trots det 
konstaterade många av ungdomarna att de hade svårt att vara följsamma till sin 
behandling (Dow et al., 2016; Mavhu et al., 2013). Biverkningar som yrsel, fatigue, 
utslag och illamående kunde göra medicineringen svårhanterligt (Blake et al., 2012) 
och en del av ungdomarna valde att inte ta läkemedel på grund av det (Hodgson et al., 
2012). 

Ah, it was that one pill called Sativa [Sustiva ®] (...) And it’s like, shut 
everything down or just make you drowsy or if you try to walk, like 

fifteen minutes after you take it, you’ll look like you are drunk (Blake et 
al., 2012, s. 313). 

Då medicinerna skulle tas på specifika tider var det enligt ungdomarna lätt att glömma 
en dos och detta sågs som den största anledningen till dålig läkemedelsföljsamhet 
(Mavhu et al., 2013). Ytterligare en anledning var att ungdomarna önskade hålla sin 
diagnos hemlig och risken för att någon annan skulle se dem ta sina läkemedel gjorde 
att ungdomarna ibland hellre hoppade över en dos (Blake et al., 2012; Mavhu et al., 
2013; Rydström et al., 2012). Detta bidrog särskilt till att ungdomarna valde att 
avbryta sin behandling när de festade eller reste (Rydström et al., 2012). Dålig 
läkemedelsföljsamhet kunde också bero på att medicineringen ständig påminde 
ungdomarna om att de var HIV-positiva och de valde därför självmant att inte ta 
medicinerna för att slippa tänka på sin diagnos (Blake et al., 2012). Högre ålder 
påverkade också ungdomarnas läkemedelsföljsamhet (Mavhu et al., 2013). 76 % av 
ungdomar under 13 år hade god läkemedelsföljsamhet vilket minskade till 55 % hos 
ungdomar som var 16 år och äldre. Psykisk ohälsa var enligt Mavhu et al. (2013) 
också starkt förknippat med sämre läkemedelsföljsamhet och ett medvetet val att inte 
ta sin medicin kunde särskilt förekomma vid depression och självmordstankar. 
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När  livet  går  vidare  
HIV  är  en  del  av  mig  

Att leva med en HIV-diagnos upplevdes svårt och var en ständigt närvarande faktor i 
ungdomarnas liv (Blake et al., 2012). Anpassandet till sin HIV-diagnos upplevdes 
som en resa genom rädsla och sorg som slutligen resulterade i acceptans (Blake et al., 
2012; Lut et al., 2017). Vetskapen om att HIV är en kronisk sjukdom som aldrig går 
att bota gjorde att ungdomarna slutligen kunde se HIV som en del av sig själva (Blake 
et al., 2012; Hodgson et al., 2012).  

A lot of things have changed for me, I started looking at life in a 
positive perspective instead of looking at it as a downfall for me. 

Because, I talk to many teachers, it’s not a death sentence like it used to 
be in the past. And so I just start looking at it that way. Just living my 

life until it’s time to go (Blake et al., 2012, s. 315). 

Acceptansen växte fram genom stöd från andra HIV-positiva individer, vårdpersonal, 
familj och vänner som gav ungdomarna ett ökat självförtroende, ökad autonomi och 
en ljusare syn på livet (Lut et al., 2017). Acceptansen ledde också till större 
självständighet på klinikerna, en bättre utveckling av hälsosamma romantiska 
relationer och en god läkemedelsföljsamhet hos ungdomarna (Lut et al., 2017).  

Hopp  om  framtiden  

Trots utmaningarna som ungdomarna mötte hade de hopp, drömmar och önskemål 
om att bli framgångsrika bidragande medlemmar till samhället samt att få leva så 
normalt som möjligt (Blake et al., 2012; Fournier et al., 2014; Lut et al., 2017; 
Rydström et al., 2012). Genom att göra det bästa av situationen och försöka att inte 
bry sig om vad andra tyckte kunde ungdomarna hantera sin sjukdom och livet på ett 
hälsosamt sätt (Blake et al., 2012). Via hårt arbete och god läkemedelsföljsamhet 
ansåg ungdomarna att de kunde följa sina drömmar om att bli läkare, sjuksköterskor 
eller egenföretagare (Fournier et al., 2014). Vissa ungdomar uttryckte en önskan om 
att skaffa familj och när ungdomarna hade fått adekvat information om reproduktiv 
hälsa relaterat till deras HIV-diagnos fick de en positiv syn på framtiden (Lut et al., 
2017). Enligt Rydström et al. (2012) kände sig flera av ungdomarna lyckligt lottade 
över att ha en framtid, att få bo i Sverige samt att motta en bra HIV-vård där de hade 
möjlighet till gott stöd och fullgod medicinering. Trots att ungdomarna hade upplevt 
förluster i livet kände de att acceptansen som hade utvecklats med tid slutligen hade 
lett till att det inte kändes som en stor grej för dem att leva med HIV (Rydström et al., 
2012).  
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Diskussion  
Metoddiskussion  
En vetenskaplig studie kan värderas genom bedömning av trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet (Henricsson & Wallengren, 2012). De 
resultatartiklar som hittades bedömdes enligt Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall och samtliga resultatartiklar blev Grad I vilket innebär att de har hög 
vetenskaplig kvalité. 

I denna litteraturstudie gjordes sökningar i databaserna PsycINFO, CINAHL och 
PubMed. Endast PsycINFO och CINAHL genererade resultatartiklar som svarade till 
denna litteraturstudies syfte. Denna litteraturstudie tog del av de söktips som fanns 
enligt Forsberg och Wengström (2013) för att generera ett så brett resultat som 
möjligt. Detta gjordes genom att använda fritextsökning, fältsökning och ämnesord 
(Forsberg & Wengström, 2013) tillsammans med trunkering och begränsningar, vilket 
kan innebära styrka för arbetet. Trots det hade andra resultatartiklar möjligtvis gått att 
finna ifall fler sökningar hade gjorts vilket kan ses som en svaghet i denna 
litteraturstudie. Vid första sökningen i CINAHL användes avgränsningarna 
adolescent: 13–18 years och adult: 19–44 years då inga andra avgränsningar gick att 
finna. En manuell avgränsning gjordes sedan för att sortera bort artiklar med deltagare 
över 25 år. I den andra sökningen i CINAHL användes endast avgränsningen 
adolescent: 13–18 years då författarna till denna litteraturstudie upptäckte att 
inkluderingen av åldersgruppen 13–18 år inte automatiskt exkluderade artiklar med 
individer i övriga åldersgrupper. Användningen av avgränsningar kan ses som en 
styrka då artiklar relevanta till inklusionskriterie 13–25 år lättare gick att finna.  

För att trovärdigheten i en litteraturstudie ska vara hög krävs det att de resultatartiklar 
som presenteras ska vara relevanta och att de sökord som används ska svara till syftet 
och frågeställningar (Henricsson & Wallengren, 2012). Sökningar i flera databaser 
kan också ge större trovärdighet då resultaten blir fler och av större mångfald. 
Resultatartiklar med likvärdig design samt metodisk kvalitetsgranskning av 
resultatartiklarna kan stärka trovärdigheten (Henricsson & Wallengren, 2012). 
Sökorden som användes i denna litteraturstudie var relevanta till syftet vilket kan ge 
hög trovärdighet. Att sökningen gav både kvalitativa och kvantitativa resultatartiklar 
kan också höja trovärdigheten. I denna litteraturstudie kvalitetsgranskades tre 
resultatartiklar av båda författarna och sju resultatartiklar kvalitetsgranskades av en 
författare vilket kan ses som en svaghet i litteraturstudien. Dock användes Carlssons 
& Eimans (2003) granskningsmall till samtliga resultatartiklar vilket kan öka 
trovärdigheten. Sökningar utfördes i tre databaser (PsycINFO, CINAHL och PubMed) 
vilket kan minska trovärdigheten eftersom det finns många databaser som kan 
generera artiklar som svarar till syftet. Trots detta svarade resultatartiklarna i denna 
litteraturstudie väl till syftet. Endast en sökning gjordes i PubMed vilket kan minska 
trovärdigheten på studien. Under manusseminarium har arbetet granskats av både 
lärare, handledare och klasskamrater vilket kallas för peer debriefing (Henricsson & 
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Wallengren, 2012). Det kan öka trovärdigheten då dessa kan kritiskt granska 
informationen i litteraturstudien och ge konstruktiv kritik (Henricsson & Wallengren, 
2012). Resultatet i denna litteraturstudie bearbetades genom en innehållsanalys vilket 
enligt Forsberg och Wengström (2013) är ett relevant sätt att få fram resultat i en 
litteraturstudie. Materialet lästes både individuellt och gemensamt för att en större 
förståelse skulle uppnås vilket kan vara en styrka då materialet är väl bearbetat.  

Enligt Henricsson och Wallengren (2012) innebär pålitlighet att författarna har en 
insikt om sin förförståelse inom ämnet. Författarna till denna litteraturstudie hade 
knapp förförståelse eller kunskap om hur många individer i världen som egentligen 
var smittade av HIV samt hur många som dör av det och kunskap kring upplevelsen 
att vara ung eller ung vuxen och leva med HIV var obefintlig. Det kan ha förbättrat 
pålitligheten då ingen förkunskap kan ha påverkat resultatet. Dock kan förutfattade 
meningar som litteraturstudiens författare själva inte tänkt på påverkat sökningarna 
och på så vis påverkat resultatet. De akademiska förkunskaper som författarna hade 
innan påbörjandet av denna litteraturstudie var begränsad och mycket tid gick åt till 
att lära sig databaserna vilket kan ses som en svaghet. Samtliga artiklar som ingår i 
denna litteraturstudies resultat har hittats genom språkbegränsning vid sökningarna 
där English language valdes. Detta kan ses som en svaghet då artiklar skrivna på 
andra språk kunde ha svarat bättre till syftet. Ingen av resultatartiklarnas resultat har 
förvanskats eller vinklats på något sätt för att passa syftet i denna litteraturstudie 
vilket ökar studiens pålitlighet.  

Bekräftelsebarhet har en del gemensamt med trovärdighet och pålitlighet. Att få 
konstruktiv kritik från vänner samt att reflektera över förförståelse om ämnet ökar 
bekräftelsebarheten (Henricsson & Wallengren, 2012) vilket har gjorts i denna 
litteraturstudie. Under de sökningar som gjordes hittades en del dubbletter. Detta kan 
ses som en styrka då det innebar att sökorden stämde överens med litteraturstudiens 
syfte och ämne (Henricsson & Wallengren, 2012). Nästan alla resultatartiklar använde 
sig av triangulering, vilket är en styrka då det bekräftar att resultatet stämmer 
(Henricsson & Wallengren, 2012).  

Överförbarhet syftar till att resultatet kan vara applicerbart till andra grupper av 
människor och andra situationer. För att kunna bedöma överförbarheten ska 
trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet vara säkerställda (Henricsson & 
Wallengren, 2012). Många av resultatartiklarna i denna litteraturstudie var gjorda i 
utvecklingsländer. Detta kan ge sämre överförbarhet då det svenska samhället ser 
annorlunda ut än i utvecklingsländer. Dock inkluderades även resultatartiklar från 
USA, Kanada, Storbritannien och Sverige vilket gör litteraturstudien överförbar när 
det gäller upplevelsen av att leva med HIV i industriländer. 
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Samtliga resultatartiklar var godkända av etiska kommittéer och etiska frågor tog upp 
antingen i metoden eller slutsatsen vilket enligt Henricsson och Wallengren (2012) 
ökar det vetenskapliga värdet på studien.  

Resultatdiskussion  
Att få en HIV-diagnos beskrevs i resultatet som en traumatisk upplevelse vilken hade 
en stor påverkan på ungdomarna. HIV-beskedet har beskrivits som en viktig del i 
ungdomarnas upplevelser av att leva med HIV (Mavhu et al., 2013; Radcliffe et al., 
2007). Känslor som kunde förekomma var chock, överväldigande och förnekelse 
(Blake et al., 2012). Detta överensstämmer med Martinez, Lemos & Hosek (2012) 
studie som beskriver att ungdomarnas första reaktioner är ilska och depression vid 
upptäckten av diagnosen. Martinez et al. (2012) beskriver också uppkomsten av 
förnekelse då ungdomarna väljer att göra upprepade HIV-test innan de kan acceptera 
sin diagnos. Detta kan kopplas till Joyce Travlebees (Kirkevold, 2000) “varför just 
jag”-reaktion där förnekelse är i centrum. Sammanfattningsvis behöver 
sjuksköterskan ha kunskap kring reaktioner som kan uppstå vid ett HIV-besked för att 
kunna hjälpa och stötta HIV-positiva ungdomar i tidigt skede.  

Resultatet visade att stigmatiseringen kring HIV i samhället var stor vilket försvårade 
livet för ungdomarna. Känslan av att inte vara lika mycket värd som andra ungdomar 
var ständigt påtaglig (Blake et al., 2012; Dow et al., 2016; Mavhu et al., 2013; 
Rydström et al., 2012) och ungdomarna utvecklade olika verktyg för att kunna 
hantera svårigheterna som uppstod i olika situationer (Blake et al., 2012). Social 
acceptans från medmänniskor är enligt Pienaar och Visser (2012) mycket viktigt för 
ungdomar som lever med HIV. Stigma återfanns inte enbart i samhället utan kunde 
även upplevas i hemmet där flera av ungdomarna upplevde att de blev behandlade 
annorlunda jämfört med sina syskon eller andra jämlikar de delade boende med 
(Hodgson et al., 2012; Mavhu et al., 2013). Resultatet i denna litteraturstudie visar på 
att stigmat kunde leda till svårigheter att prata om HIV i hemmet (Hodgson et al., 
2012; Mavhu et al., 2013). Detta tas även upp i andra studier och enligt Galano et al. 
(2016) upplever ungdomar att familjemedlemmars ovilja att prata om HIV i hemmet 
kan leda till en känsla av att HIV-diagnosen är icke-existerande. Ungdomarna 
uppmanas även av sina föräldrar att hålla diagnosen hemlig för att undvika 
diskrimineringen som annars kan drabba hela familjen (Galano et al., 2016). 
Resultatet i denna litteraturstudie visade även att stigmat kunde påverka relationer i 
skolan (Hodgson et al., 2012; Mavhu et al., 2013. Detta bekräftas av Mburu et al. 
(2014) som beskriver att diskriminering kan ske av klasskompisar och lärare.  
Sammanfattningsvis upplevs stigma i flera olika situationer i ungdomarnas liv. 
Sjuksköterskan bör ha detta i åtanke i mötet med HIV-positiva ungdomar då deras 
psykosociala hälsa kan påverkas till följd av bristfälliga sociala resurser.  

Hemlighetshållande eller avslöjande av diagnosen var en vital del av upplevelsen och 
påverkades av stigmat som ungdomarna upplevde. Det framkom i resultatet att flera 
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av ungdomarna kämpade konstant med att hålla sjukdomen hemlig vilket upplevdes 
som påfrestande (Blake et al., 2012; Rydström et al., 2012). Genom att avslöja sin 
diagnos kunde ungdomarna antingen stärka relationerna med sina vänner eller riskera 
att bli avvisade (Rydström et al., 2012). Att bli lämnad på grund av sin HIV-status 
upplevdes vara ångestfyllt (Fernet et al., 2011). Litteraturstudiens resultat bekräftas av 
Fair och Albright (2012) som beskriver att ungdomar som tidigare har blivit avvisade 
till följd av avslöjandet upplever en ökad ångest inför nästa gång de ska avslöja sin 
HIV-status. Resultatet visade att stöd från andra HIV-positiva individer kunde ge 
ungdomarna mod att avslöja sin diagnos för andra (Lut et al., 2017). Även Mburu et 
al. (2014) beskriver hur ungdomar upplever att stigmat som finns kring HIV är en 
avgörande faktor som påverkar livskvalitén negativt och skapar en rädsla kring att 
avslöja sin diagnos för andra. Sammanfattningsvis bör sjuksköterskan ha förståelse 
kring svårigheterna gällande avslöjande och hemlighetshållande av en HIV-diagnos 
för att i största möjliga utsträckning kunna ge personcentrerad vård till ungdomar och 
unga vuxna i dessa situationer. 

Resultatet visade att risktagandet vid sexuella relationer var en central faktor i 
ungdomarnas liv och valet att ha skyddat sex var relaterat till risken att bli avvisad på 
grund av sin diagnos (Fernet et al., 2011; Rydström et al., 2012). Majoriteten av 
ungdomarna hade använt kondom någon gång men risktagandet kring oskyddat sex 
ökade när ungdomarna märkte att deras sexuella partner inte hade blivit smittad. Flera 
av ungdomarna beskrev även att användandet av kondomer kunde motverka intimitet 
i stundens hetta samt att kondomer kunde påminna dem om deras HIV-status (Blake 
et al., 2012; Fernet et al., 2011). För att bli smittad av HIV krävs det att en individ får 
HIV-viruset från en annan HIV-smittad individ. HIV-viruset finns i blod, sädesvätska, 
slid- och analsekret samt bröstmjölk (HIV.gov, 2017). I Sverige finns 
Smittskyddslagen (Christianson et al., 2008; SFS 2004:168) där HIV räknas som en 
allmänfarlig sjukdom. Detta innebär att en HIV-positiv ungdom ska informera om sin 
HIV-status innan samlag. Detta följdes inte alltid och resultatet visade att det fanns 
ungdomar som hellre följde den danska smittskyddslagen som säger att en individ ska 
avslöja sin HIV-status innan oskyddat samlag. Flera ungdomar upplevde att det 
behövdes en ändring i den svenska smittskyddslagen då den kändes omodern och 
påverkade deras autonomi (Rydström et al., 2012). Sammanfattningsvis visar 
resultatet på att det ligger ett stort ansvar hos den HIV-smittade ungdomen gällande 
att inte smitta andra. Sjuksköterskan bör vara lyhörd på hur HIV-positiva ungdomar 
beskriver sina sexuella relationer samt informera och utbilda ungdomarna i hur de ska 
kunna upprätthålla en god sexuell hälsa. Sjuksköterskan behöver även uppmana 
ungdomarna att följa den svenska smittskyddslagen trots att ungdomarna uppfattar 
den som omodern. 

Kontakten med sjukvården var en viktig del i ungdomarnas liv då vårdpersonalen 
kunde bidra med stöd som ungdomarna inte alltid mottog hemma. Med 
sjukvårdspersonalen kunde ungdomarna prata om relationer, sex och den reproduktiva 
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hälsan vilket var uppskattat (Rydström et al., 2012) och detta bidrog till att 
ungdomarna ofta såg vårdpersonalen som en del av familjen (Hornschuch et al., 
2014). En god relation mellan vårdpersonalen och de HIV-positiva ungdomarna 
upplevdes enligt Hornschuch et al. (2014) som viktigt då ungdomarna ofta hade 
svårigheter att lita på andra och att få prata med utbildad personal om sin diagnos 
kunde leda till gynnsamma förhållanden och minska riskbeteenden. Resultatet visade 
att ungdomarna upplevde vårdpersonalen som fördomsfri vilket gjorde HIV-
klinikerna till en fristad där ungdomarna fick möjlighet prata om olika livshändelser 
som de inte kunde prata om hemma (Hornschuch et al., 2014). Enligt Frain (2017) 
befinner sig HIV-positiva ungdomar i övergången från att vara barn till att bli vuxen 
vilket kan leda till att dessa ungdomar behöver extra stöd. Det är viktigt att 
sjuksköterskan har rätt kunskap gällande HIV för att kunna tillgodose 
omvårdnadsbehovet som dessa ungdomar har samt för att kunna erbjuda en säker 
plats för ungdomar där inte endast medicinska frågor diskuteras. Det finns många 
förutfattade meningar samt brist på kunskap kring HIV hos sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter som kan försvåra relationen mellan patient och sjuksköterska. 
Detta kan i sin tur kan försvåra omvårdnaden (Frain, 2017). Att ge personcentrerad 
vård är enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) ett partnerskap mellan 
sjuksköterskan och patient vilket bidrar till att genom hänsyn till patientens tidigare 
livserfarenheter skapa goda förutsättningar för patientens självbestämmande inom 
vården och möjligheter till att identifiera patientens individuella omvårdnadsbehov. 
Enligt Wagner, McShane, Hart & Margolese (2016) är det viktigt att sjuksköterskor 
har en aktiv roll i omvårdnaden och att de är förespråkare för patienten. Att visa 
medlidande, att ha tid för patienten och att inte vara dömande är av stor vikt för HIV-
positiva patienter och avgörande för att vården skall bli så bra som möjligt. När 
sjuksköterskor har undermålig kunskap kring HIV upplever patienterna att detta kan 
associeras med fördomar relaterade till rädsla och missförstånd. Därför är det 
önskvärt att de sjuksköterskor som medverkar i omvårdnaden har mer erfarenhet 
eftersom detta leder till bättre omvårdnad (Wagner, et al., 2016). Travelbees teori om 
den mellanmänskliga relationen (Kirkevold, 2000) kan göra det möjligt för 
sjuksköterskan att möta HIV-positiva ungdomar i deras lidande och på så vis hjälpa 
dem att hitta en mening med lidandet. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska 
sjuksköterskan hålla sig uppdaterad till evidensbaserade fakta som berör professionen 
för att på bästa sätt kunna ge god omvårdnad. Sammanfattningsvis är det av vikt att 
legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter tar del av informationen som 
finns om HIV samt lyssnar på ungdomars berättelser om sina liv för att kunna ge 
personcentrerad vård till HIV-positiva ungdomar. 

HIV-medicinering är komplext och resultatet visade att det var svårt för ungdomarna 
att vara följsamma till medicineringen (Blake et al., 2012; Dow et al., 2016; Mavhu et 
al., 2013). Olika biverkningar gjorde att medicineringen upplevdes svår att hantera 
och att ta sina mediciner gjorde att ungdomarna upplevde sig själva som sjuka (Blake 
et al., 2012; Hodgson et al., 2012; Rydström et al., 2012). Enligt Norlén (2014) finns 
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det obehagliga biverkningar av antiretrovirala läkemedel som kan påverka patienten 
på ett negativt sätt. Resultatet visade att hemlighetshållande kring diagnosen skapade 
en ovilja hos HIV-positiva ungdomar kring att ta sina antiretrovirala läkemedel inför 
andra vilket kunde leda till att de missade doser eller avstod helt från sin medicinering 
(Rydström et al., 2012). Även Phuma-Ngaiyaye och Dartey (2015) beskriver att det 
finns rädsla relaterat till att ta läkemedel inför andra hos HIV-positiva ungdomar. 
Behandling med antiretrovirala läkemedel är avgörande vid HIV då de dessa håller 
virusnivån på en låg nivå och förhindrar utveckling av AIDS (Folkhälsomyndigheten, 
2014). Sammanfattningsvis bör sjuksköterskan hjälpa och stötta HIV-positiva 
ungdomar gällande läkemedelsbehandling samt hjälpa dem att känna sig bekväma 
med sin medicinering. Sjuksköterskan bör uppmuntra ungdomarna till en god 
läkemedelsföljsamhet för att hindra resistensutveckling samt motverka utveckling av 
AIDS.  

Resultatet visade att ungdomarna kände hopp inför framtiden och att de ville leva ett 
så normalt liv som möjligt. Många uttryckte en önskan att få gifta sig, skaffa barn och 
arbeta med yrken de drömmer om (Blake et al., 2012; Fournier et al., 2014; Lut et al., 
2017). Trots att HIV ständigt var närvarande och svårt att leva med beskrev 
ungdomarna att de såg sjukdomen som en del av sig själva. Det var ett resultat av 
acceptans där ungdomarna hade gått igenom olika krisreaktioner som ilska, rädsla och 
sorg. Flera ungdomar uttryckte att HIV inte definierade dem utan att HIV var en del 
av dem (Blake et al., 2012). Trots svårigheterna dessa ungdomar gick igenom 
uttryckte de hopp om framtiden. Detta kan jämföras med Travelbees teori om lidande 
som beskriver att när patienten lägger värde i sin upplevelse av sjukdomen så kan 
lidandet få en mening och acceptans kan uppnås (Kirkevold, 2000). 
Sammanfattningsvis är det av vikt att sjuksköterskan hjälper HIV-positiva ungdomar 
att acceptera sin diagnos. Kontinuerligt stöd och uppmuntran från sjuksköterskan kan 
hjälpa ungdomarna att uppnå sina drömmar och leva ett fullgott liv. 

Konklusion  och  Implikation  
Att leva med HIV som ungdom och ung vuxen var komplicerat och svårt. Att få 
diagnosen kunde resultera i en mängd olika negativa och svåra känslor. 
Stigmatiseringen kring HIV försvårade livet för ungdomarna och relationer 
påverkades starkt av detta. Stigmatiseringen påverkade även ungdomarnas vilja att 
prata om sin diagnos med andra människor och hemlighetshållande blev en stor del av 
ungdomarnas liv. Att ha intima relationer upplevdes svårt både på grund av rädslan att 
avslöja sin diagnos och smitta sin partner. Att sköta medicineringen var en viktig del i 
att hålla sjukdomen i schack men oviljan att ta mediciner framför andra gav ofta 
ungdomarna dålig läkemedelsföljsamhet. Medicinerna kunde även ge otrevliga 
biverkningar. Ungdomarnas relation till vårdpersonalen samt möjligheten att få träffa 
andra med HIV var avgörande för att ungdomarna skulle kunna acceptera och leva 
med HIV som en del av sig själva. När ungdomarna hade lärt sig att acceptera sin 
livssituation kunde ett hopp och en strävan efter en bra framtid uppnås.  
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Litteraturstudiens resultat visade på att livssituationen hos ungdomar och unga vuxna 
med HIV var komplicerad och att det var av vikt att sjuksköterskan hade förståelse för 
de dagliga utmaningar som dessa ungdomar och unga vuxna möter. Sjuksköterskor 
behöver kunskap kring upplevelsen av att leva med HIV för att kunna stötta och ge 
personcentrerad omvårdnad till HIV-positiva ungdomar och unga vuxna. Upplevelsen 
av att leva ett helt liv med HIV är ett outforskat område eftersom sjukdomen nyligen 
har gått från att vara dödlig till kronisk tack vare effektiv och välutvecklad 
läkemedelsbehandling. Vidare forskning behövs för att kunna följa hur livet utvecklas 
för ungdomar och unga vuxna som lever med HIV. Mer forskning som beskriver 
upplevelsen av HIV ur ett anhörigperspektiv samt forskning gällande bemötandet av 
HIV-positiva patienter inom sjukvården behövs också. Även utbildning och 
information gällande HIV behövs i större utsträckning i samhället för att minska 
stigmatiseringen och för att skapa ett mer öppet klimat för samtliga individer som 
lever med HIV.  
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Tabell  2:  Sökordsöversikt  

Sökord PsycINFO 
Thesaurus 

CINAHL 
CINAHL  Headings 

PubMed 
MeSH  terms 

HIV HIV (fältsökning) 
HIV (major heading) 

HIV (fältsökning) 
HIV (major heading) HIV (fältsökning) 

Tonåring Teenager* (fritext) Teenager* (fritext) Teenager* (fritext) 

Ungdom Adolescent* (fritext) 
Youth* (fritext) 

Adolescent* (fritext) 
Youth* (fritext)  

Ung Vuxen Young Adult* (fritext) Young Adult* (fritext)  

Upplevelse Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) 
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  Tabell  3:  Sökhistorik  
 

 
 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska  operatorer 

Antal  
träffar 

Lästa  
abstrakt 

Granskade  
artiklar 

Resultat  
artiklar 

171002 PsycINFO 

ti(hiv) AND (experienc*) AND (youth* OR 
adolescent* OR teenager*) 
 
Limits: Peer reviewed, 2007-2017, english, 
adolescence (13-17 yrs), young adulthood 
(18-29 yrs) 

558 39 15 6 

171002 CINAHL 

TI hiv AND experienc* AND (youth* OR 
adolescent* OR teenager*) 
 
Limits: Abstract available, peer reviewed, 
date from 2007-2017, english, adolescent: 
13-18 years, adult: 19-44 years 

57 9(8*) 4(3*) 1 

171017 PsycINFO 

(MJSUB.EXACT("HIV") AND experienc* 
AND ti(youth* OR adolescen* OR teen* 
OR young adult*))  
 
Limits: Peer reviewed, 2007-2017, english, 
adolescence (13-17 yrs), young adulthood 
(18-29 yrs) 

97 34 8 3 

171208 CINAHL 

TI hiv AND experienc* AND young adult* 
 
Limits: Abstract available, peer reviewed, 
date from 2007-2017, english, adolescent: 
13-18 years 

159 26(6*) 7(6*) 0(3*) 

  Totalt 881 109 34 10 
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Tabell  4:  Artikelöversikt  
Artikel  1  
 
Referens Blake, B., Robley, L., Taylor, G. (2012). A Lion in the Room: Youth Living with HIV. Pediatric 

Nursing, 28, 311–318. 

Land   
Databas 

USA. 
CINAHL. 

Syfte Att förstå upplevelsen hos ungdomar som lever med HIV och som får vård via kommunala AIDS-
inriktade organisationer. 

Metod:   
Design 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer. 

Urval 29 patienter från fyra olika organisationer deltog. 18 patienter var mellan 13–17 år och 11 patienter var 
mellan 18–24 år varav 17 var kvinnor och 12 var män. 

Datainsamling Insamlingen av data gjordes under 6 månader genom att flyers som innehöll information om studien gavs 
ut till dessa organisationer. Studien förklarades av vårdpersonal till familjemedlemmar och patienter som 
var intresserade av att delta. Författarna frågade om muntligt och skriftligt samtycke från de deltagare 
som var mellan 18–24 år samt muntligt och skriftligt samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare för de 
deltagarna mellan 13–17 år. Deltagarna delades upp till två olika fokusgruppsintervjuer. En grupp 
innehöll de deltagare mellan 13–17 år och den andra innehöll deltagare mellan 18–24 år. 

Dataanalys 
 

Respondenternas egna ord används och data från fokusgruppsintervjuerna analyserades tills ingen ny 
data framkom. Forskarassistenter transkriberade inspelningarna. Sedan analyserade tre 
forskarsjuksköterskor transkripten. För att minska bias så skrev författarna ner sina förutfattade meningar 
om HIV/AIDS hos ungdomar och reflekterade sedan över om detta påverkade studien. Sedan läste och 
utvärderade varje författare transkripten individuellt. Teamet möttes därefter och diskuterade de 
individuella uppfattningarna samt diskuterade när oenighet uppstod. De olika teman uppstod från dessa 
diskussioner. 

Bortfall Ej angivet. 
Slutsats •   Förnekelse var den första känslan som uppstod när ungdomarna fick reda på sin HIV-status. 

•   Ungdomarna upplevde att de blev behandlade annorlunda på grund av sin HIV-status. 
•   Även om ungdomarna visste hur de kunde skydda andra från att smittas med HIV var inte det 

en central oro i livet och i “stundens hetta” struntade en del ungdomar i att använda kondom. 
•   Ungdomarna i studien kände sig ”sjuka” när de tog sina antiretrovirala mediciner trots 

vetskapen om att tabletterna bidrog till en ökad hälsa.  
•   En strävan efter en positiv självbild bidrog till att livet kunde gå vidare och enligt ungdomarna i 

studien krävdes det viljestyrka och en positiv attityd mot livet. 
•   Ungdomarna upplevde ansvar över avslöjandet av sjukdomen och ifall den skulle hållas privat 

eller ej. De kunde bestämma vilka som de skulle avslöja sjukdomen för genom att testa personer 
runt omkring dem ifall de gick att lita på eller inte.  

•   Det fanns förståelse över vilka, både goda och dåliga, konsekvenser som kunde ske ifall 
ungdomarna var öppna med sin HIV-status.  

•   Hur andra såg på ungdomarna upplevdes bidra till antingen positiv eller negativ utveckling i den 
personliga och sociala identiteten. Ungdomarna jämförde sin HIV-diagnos med “ett lejon 
bredvid dem” vilket innebar att de fick lära sig att leva med ett farligt monster. Detta gjorde så 
att ungdomarna fick lära sig att vara säkra och på sin vakt samtidigt som de försökte ta sig 
igenom det vardagliga livet. 

•   Ungdomarna såg positivt på sjukvårdspersonal och kände att de fick hjälp från dem.  
•   Problem fanns så som att stödprogrammen krockade med skola och jobb. 

Vetenskaplig   
kvalitet 

Grad I 
83% 

 



BILAGA  C    

 

Artikel  2  
 
Referens Dow, D. E., Turner, E. L., Shayo, A. M., Mmbaga, B., Cunningham, C. K. & O’Donnell, K. 

(2016). Evaluating mental health difficulties and associated outcomes among HIV-positive 
adolescents in Tanzania. Aids Care, 28(7), 825–833. Doi: 10.1080/09540121.2016.1139043 

Land   
Databas 

Tanzania. 
PsycINFO. 

Syfte Att mäta prevalensen och allvarligheten av svårigheter i den mentala hälsan hos HIV-positiva 
ungdomar från Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC). 

Metod:   
Design 

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie. 

Urval 182 HIV-positiva ungdomar mellan 12–24 år deltog i studien. Dessa ungdomar skulle även veta om 
sin HIV status, bo med sin familj och vara en del av en klinik som specialiserade sig på HIV-
positiva ungdomar som kallades för ”teen club”. 

Datainsamling Studien presenterades för ungdomarna i ”teen club” under två tillfällen, mellan december 2013 och 
maj 2014. Ett strukturerat frågeformulär gavs sedan ut till deltagarna som rörde den mentala hälsan. 

Dataanalys 
 

Data analyserades med hjälp av olika skalor samt av kvalitativa uppföljningsfrågor. Statistik 
användes för att sammanfatta demografen, den mentala hälsan och HIV värden. Mean ratios 
användes eftersom det passar bäst till en tvärsnittsstudie. Sedan användes en modell med 
multivariabler och jämförelse av data som hade samlats in. 

Bortfall Tre ungdomar 
Slutsats •   Det fanns externt stigma och internt stigma bland deltagarna.  

•   42% sa att “människor jag känner skulle behandla någon med HIV som en outsider”. 39 % 
sa att “människor jag känner tycker att personer med HIV är äckliga”. 9 % sa att de “inte 
är lika bra personer som andra på grund av att de har HIV” och 17 % sa att “HIV får mig 
att känna mig oren”.  

•   Flera av deltagarna hade framtidsdrömmar kring yrke och familj och de flesta upplevde att 
detta skulle vara möjligt att uppnå trots sin HIV-status.  

•   Ungdomarna i studien upplevde en rad mentala hälsoproblem vilket inkluderade 
depression samt en emotionell och beteendemässig problematik.  

•   Traumatiska händelser i barndomen var vanligt förekommande vilket kunde påverka den 
mentala hälsan samt möjligheten till god läkemedelsföljsamhet.  

•   De ungdomar som inte gick i skolan rapporterades ha större psykisk ohälsa jämfört med 
de som gick till skolan. 

Vetenskaplig   
kvalitet 

Grad I 
94% 

  



BILAGA  C    

 

Artikel  3  
 
Referens Fernet, M., Wong, K., Richard, M-E., Otis, J., Lévy, J. J., Lapointe, N., Samson, J., Morin, G., 

Thériault, J. & Trottier, G. (2011). Romantic relationships and sexual activities of the first 
generation of youth living with HIV since birth. AIDS care, 23(4), 393–400. Doi: 
10.1080/09540121.2010.516332 

Land   
Databas 

Kanada. 
PsycINFO. 

Syfte Att beskriva perspektivet hos ungdomar som lever med HIV som rör (1) romantiska förhållanden 
och sexualitet samt (2) risken att föra sjukdomen vidare och avslöjandet av diagnosen för sin 
partner. 

Metod:   
Design 

Kvalitativ och Kvantitativ. 
Semi-strukturerade intervjuer och frågeformulär. 

Urval 18 ungdomar från Montreal, Canada som var mellan 13–22 år deltog i studien. Dessa var 
rekryterade genom ett urval av 29 personer som ingick i inklusionskriterierna.  

Datainsamling Eftersom studien var av mixad metod använde författarna semi-strukturerade intervjuer 
tillsammans med frågeformulär. Författarna beskrev att det är en kvalitativ studie med stöd av 
kvantitativa data. Individuella semistrukturerade intervjuer användes för kvalitativa data och 
frågeformulär med 40 frågor användes för den kvantitativa data. 

Dataanalys 
 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och reviderades därefter av intervjuaren. En mixed-coding 
användes på romantiska relationer, sexualitet, risker och avslöjandet. Vid varje tema identifierade 
tre av författarna det betydande innehållet vilket gav olika dimensioner av upplevelse.  

Bortfall 38% 
Slutsats •   Studien tydde på att ungdomarna upplevde risker i relationer som inte enbart var kopplad 

till sexuell smitta utan även till den emotionella risken att bli avvisad.  
•   Ungdomarna kände ångest över att bli avvisade av sina partners vilket kunde hindra dem 

från att avslöja sin HIV-status.  
•   Endast några få kvinnor i studien hade avslöjat sin HIV-status för en partner.  
•   Rädslan att smitta sin partner minskade när virusnivån i blodet inte längre var synliga eller 

när ungdomarna hade haft tidigare sexuella relationer där partnern inte hade blivit smittad 
trots oskyddat sex. 

•   Ett sexuellt riskbeteende ökade då kondomanvändning ständigt påminde dessa ungdomar 
om HIV-statusen och på så sätt blev en barriär till intimitet.  

•   Ungdomarna kände att de inte ville berätta om sin HIV-status förens de var gifta eller hade 
skaffat barn eftersom det visade att relationen var seriös. 

•   Vid avslöjande av diagnosen hade vissa ungdomar upplevt våld från sin partner. 

Vetenskaplig   
kvalitet 

Grad I 
85% 

 
 



BILAGA  C    

 

Artikel  4  
 
Referens Fournier, B., Bridge, A., Kennedy, A. P., Alibhai, A., Konde-Lule, J. (2014). Hear our voices: A 

Photovoice project with children who are orphaned and living with HIV in a Ugandan group home. 
Children and Youth Services Review, 45, 55–63. Doi: 
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2014.03.038 

Land  
Databas 

Uganda. 
PsycINFO. 

Syfte Att utforska upplevelsen hos HIV-positiva föräldralösa barn som bor i ett grupphem i västra Uganda. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ. 
Tematisk analys. 

Urval Alla ungdomar mellan 12–18 år som bodde på grupphemmet. Tretton barn blev inbjudna till att delta 
i studien varav fem stycken var flickor och åtta stycken var pojkar. Alla barn deltog. 

Datainsamling Alla sessioner hölls i matsalen på grupphemmet där diskussionerna skedde. Barnen tog bilder på 
olika saker som betydde mycket för dem. Dessa bilder delades sedan vid fokusgruppsdiskussioner 
och diskuterades med författarna. Under diskussionerna användes en röstinspelare. Intervjuerna 
transkriberades och översattes till engelska.  

Dataanalys 
 

En frågeprocess för att analysera barnens historier från fotografierna användes. Inspelningarna från 
fokusgrupps-diskussionerna analyserades via matrismetodik. Barnen var inte involverade i 
dataanalysen. Först kodades data för att teman skulle framkomma. Mönsterkodning användes när 
författarna blev bekant med data. En induktiv syn användes när författarna analyserade all data och 
identifierade teman. 

Bortfall Inga. 
Slutsats •   Det grupphem som ungdomarna bodde på gav dem en säker plats där de kunde dela med 

sig av sina hopp och drömmar.  
•   Utanför grupphemmet upplevde ungdomarna stigmatisering där de diskriminerades 

frekvent.  
•   Det fanns en tydligt parallell mellan stigmat och deras psykiska, emotionella och sociala 

välmående. 
•   Ungdomarna upplevde att det var viktigt att ha vänner i livet. Känslan av att någon bryr sig 

om en kändes skönt och minskade känslan av ensamhet. 
•   Dessa ungdomar önskade att få vara delaktiga, framgångsrika och produktiva medlemmar i 

samhället och de hade drömmar om att få en bra framtid. De kände även att de kunde uppnå 
sina drömmar ifall medicineringen sköttes korrekt samt ifall de arbetade hårt i skolan. 

•   Vissa talade fint om sin släkt, men andra upplevde verbal misshandel ifrån sin familj. 
•   Mycket ledsamhet, ångest och ilska upplevdes. Ungdomarna distraherade sig av olika saker 

så som fotboll vilket hjälpte dem att inte tappa bort sig själv i sina egna tankar.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
96% 

 
 



BILAGA  C    

 

Artikel  5  
 
Referens Hodgson, I., Ross, J., Haamujompa, C & Gitau-Mburu, D. (2012). Living as an adolescent with HIV in 

Zambia – lived experiences, sexual health and reproductive needs. AIDS care, 24(10), 1204–1210. Doi: 
19.1080/09540121.2012.658755 

Land   
Databas 

Zambia. 
PsycINFO. 

Syfte Att utforska och dokumentera den psykosociala och sexuella hälsan hos ungdomar som har HIV i 
Zambia. 

Metod:   
Design 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade intervjuer tillsammans med fokusgruppsintervjuer. 

Urval Deltagarna valdes via ett subjektivt urval. 111 HIV-positiva ungdomar mellan åldern 10–19 år deltog.  
Datainsamling Data samlades in mellan april och december 2010 via semistrukturerade intervjuer och 

fokusgruppsintervjuer. I de semistrukturerade intervjuerna deltog HIV-positiva ungdomar tillsammans 
med nyckelinformanter som innehöll läkare, sjuksköterskor och kuratorer tillsammans med övriga. 
Frågorna var skräddarsydda till de olika åldersgrupperna; yngre ungdomar (10–14 år) och äldre 
ungdomar (15-19 år).  
I fokusgruppsintervjuerna deltog HIV-positiva ungdomar tillsammans med sina föräldrar eller 
vårdnadshavare. Deltagarna delade med sig av sina erfarenheter och diskussionerna var digitalt inspelade 
samt transkriberade. 

Dataanalys 
 

Data skrevs in i NVIVO och transkriberades till koder för att skapa olika teman. Två författare 
diskuterade all data och delade upp tolkningarna.  

Bortfall Ej angett. 
Slutsats •   Att få en HIV-diagnos påverkade ungdomarna stort och beroende på hur ungdomarna fick 

diagnosen kunde reaktioner som rädsla, depression och acceptans uppstå.  
•   När familjer valde att inte avslöja HIV-diagnosen för ungdomen skapade det hinder och 

osämja.  
•   Stödgrupper var uppskattat eftersom det kompletterar det medicinska förhållningssättet.  
•   Diskriminering från lärare, familj och vänner förekom och dessa ungdomar fick hantera många 

förutfattade meningar om HIV. Diskrimineringen kunde bidra till att ungdomarna inte ville 
avslöja sin diagnos och många ungdomar ville inte berätta om sin HIV-status innan de gift sig.  

•   Att ha en vän som visste om HIV-statusen hjälpte mycket.  
•   Ungdomarna hade information angående HIV och hur de kunde skydda andra från att sprida 

sjukdomen men saknade annan reproduktiv kunskap.  
•   Ibland kunde negativa upplevelser uppkomma vid sjukvårdskliniker.  
•   Ungdomarna visste om fördelarna med medicineringen men på grund av att läkemedlen skulle 

tas vid specifika tider kände ungdomarna att det påverkade deras sociala liv.  
•   Slutligen accepterade ungdomarna sin HIV-diagnos och såg fram mot att leva livet. 

Vetenskaplig   
kvalitet 

Grad I 
94% 

 



BILAGA  C    

 

Artikel  6  
 
Referens Hornschuh, S., Laher, F., Makongoza, M., Tshabalala, C., Kuijper, L. D. J. & Dietrich, J. (2014). 

Experiences of HIV-Positive Adolescents and Young Adult in Care in Soweto, South Africa. Journal of 
HIV/AIDS & Social Services, 13(4), 420–435. Doi: 10.1080/15381501.2013.804472 

Land   
Databas 

Sydafrika. 
PsycINFO. 

Syfte Att utforska upplevelsen av ungdomar som lever med HIV. 

Metod:   
Design 

Kvalitativ. 
Fokusgruppsintervjuer. 

Urval 18 ungdomar mellan 15–25 år. 
Datainsamling Deltagarna blev rekryterade via telefon där de fick en kort beskrivning av studien. Om de var 

intresserade blev deltagarna inbjudna att få fler informationer och skriva på samtycke. Om deltagaren 
var yngre än 18 år skulle även en förälder eller vårdnadshavare följa med. Efter samtycke hade getts 
svarade deltagaren på ett frågeformulär som handlade om hur de hade fått HIV samt socioekonomiska 
statusen.  

Dataanalys 
 

Sociodemografiska data kodades i Excel och beskrivande statistik räknades ut via statistical package for 
the social Sciences. Fokusgrupps diskussionerna hand-kodades av en primärforskare som tematiserade 
texten. Koderna analyserades och liknande koder var grupperade till teman och subteman. Relevanta 
citat blev valda för att finnas med i texten.  

Bortfall Ej angett. 
Slutsats •   Ungdomarna fann det obekvämt att gå till sin hiv-klinik på grund av att rädslan över att deras 

hiv-status skulle bli känd. Detta kunde innebära att de blev stigmatiserade av samhället.  
•   Dessa ungdomar beskrev en upplevelse av att inte bli behandlade respektfullt och önskade att 

bli det, speciellt av vårdpersonal och ungdomarna upplevde ibland att vårdpersonalen ofta såg 
på dem som medicinska individer och inte emotionella.  

•   Ungdomarna strävade efter att bli accepterade och få stöd från medmänniskor genom att bli 
lyssnade på.  

•   Ungdomarna hade även bra relationer till vårdpersonalen på klinikerna och upplevde att deras 
föräldrar kunde vara dömande men att vårdpersonalen inte dömde dem.  

•   Även negativa upplevelser av vårdpersonalen förekom.  
•   De önskade att få mer information om sex, självförtroende och alkoholanvändning relaterad till 

HIV. 

Vetenskaplig   
kvalitet 

Grad I 
85% 

 
 



BILAGA  C    

 

Artikel  7  
 
Referens Lut, I., Evangeli, E. & Ely, A. (2017). ”When I went to camp, it made me free”: A longitudinal 

qualitative study of a residential intervention for adolescents living with HIV in the UK. Children and 
Youth Services Review, 79, 426-431. Doi: 10.1016/j.childyouth.2017.07.002 

Land   
Databas 

Storbritannien. 
PsycINFO. 

Syfte Att utforska upplevelserna av att delta i ett läger för ungdomar som lever med HIV. 

Metod:   
Design 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade intervjuer. 

Urval Elva ungdomar mellan 12–16 år. 
Datainsamling Intervjuerna skedde under sex veckor och handlade om deras upplevelser av HIV och deltagandet på 

lägret, vad det innebar för dem. Intervjuerna ägde rum i första författarens privata rum eller på 
sjukhuskliniken. Intervjuerna skedde sex veckor efter lägret.  

Dataanalys 
 

Första författaren transkriberade och läste igenom alla intervjuer. Varje mening kodades som sedan 
delades upp i subteman. All kodning och temaskapandet gjordes av första författaren tillsammans med 
andra författaren. Om författarna tyckte olika, diskuterades det till de kom fram till samma åsikt.  

Bortfall 1 person. 
Slutsats •   Den största fördelen med att delta på lägret var att träffa andra människor som lever med HIV.  

•   Ungdomarna upplevde att andra människor som inte lever med HIV inte kunde förstå hur det 
var att leva med HIV.  

•   Att få reda på vad som händer i kroppen vid en HIV-infektion, sina rättigheter, avslöjande av 
HIV och att leva med hiv var uppskattat.  

•   Under lägret kände dem sig inte ensamma och de upplevde att de inte behövde bli rädda över 
att prata om sina upplevelser.  

•   Att höra andras stigma var bra då dem kunde förbereda sig på sitt egna stigma.  
•   Att få veta mer information om HIV var användbara vid sjukvårdssituationer, där hemma samt 

att andra minskade rädslan för avslöjandet av HIV.  
•   Dessa ungdomar hade mål och drömmar om sin framtid och att få information om reproduktiv 

hälsa gav dem hopp om en framtida familj.  

Vetenskaplig   
kvalitet 

Grad I 
90% 

 
 



BILAGA  C    

 

Artikel  8  
 
Referens Mavhu, W., Berwick, J., Chirawu, P., Makamba, M., Copas, A., Dirawo, J., Willis, N., Araya, R., 

Abas, M. A., Corbett, E. L., Mungofa, S., Lacer, S. M. & Cowan, F. M. (2013). Enhancing 
Psychosocial Support for HIV Positive Adolescents in Harare, Zimbabwe. PLoS ONE 8(7). Doi: 
10.1371/journal.pone.0070254 

Land   
Databas 

Zimbabwe. 
PsycINFO. 

Syfte Att undersöka det psykosociala stödet för HIV positiva ungdomar. 

Metod:   
Design 

Kvalitativ och Kvantitativ. 
 

Urval 310 HIV positiva ungdomar mellan 6–18 år från Africaid supportgrupper blev inbjudna att delta i 
studien. 229 ungdomar deltog i studien.  

Datainsamling Kvalitativa data samlades in från ungdomar genom djupintervjuer, fokusgruppsdiskussioner och 
livshistorier. Detta samlades in från ungdomar mellan 15–18 år. Kvantitativa data samlades in i 
Shona, vilket är deltagarnas språk, via strukturerade frågeformulär. Deltagare som är yngre än 13 år 
ingick i kvalitativa data och deltagare som var äldre än 18 år ingick i kvantitativa data.    

Dataanalys 
 

Kvantitativa data analyserades med hjälp av STATA 10. Mann-Whitney test användes också där all 
data var binär. Kruskal-Wallis test användes för att kategorisera data med mer än två olika typer av 
teman och Spearman's rank correlation användes för fortsatta eller ordinal data.  
Kvalitativa data transkriberades och översattes till engelska. Teman identifierades under 
datainsamlingsprocessen.  

Bortfall 26% 
Slutsats •   Studien förklarade att upplevelserna som ungdomarna beskriver gav inblick på de 

psykiska svårigheterna dessa ungdomar hade i samband med sin HIV-diagnos.  
•   Ungdomarna hade dålig läkemedelsföljsamhet samt en högre risk att få depression.  
•   En dålig psykisk hälsa var associerad med andra hälso- och sociala problem såsom låg 

utbildning, arbetslöshet, alkohol- och drogmissbruk, riskfyllda sexuella beteenden samt 
sexuellt missbruk.  

•   Även suicidtankar förekom.  
•   Många ungdomar tyckte att det var hjälpsamt att gå till stödgrupper och där fick dem en 

känsla av delaktighet.  
•   Stödet hemma var inte alltid bra och fick ofta eller alltid arbeta mer än sina syskon 

hemma, mindre mat och hålla sig separat från andra i hushållet.  
•   Stigma förekom även från samhället då andra föräldrar inte ville ha dem nära sina barn 

och att andra ungdomar tror att dem smittar genom att bara vara nära. 

Vetenskaplig   
kvalitet 

Grad I 
85% 

 
 



BILAGA  C    

 

Artikel  9  
 
Referens Radcliffe, J., Fleisher, C. L., Hawkins, L. A., Tanney, M., Kassam-Adams, N., Ambrose, C. & Rudy, B. 

J. (2007). Posttraumatic Stress and Trauma History in Adolescents and Young Adults with HIV. AIDS 
PATIENT CARE and STD’s, 21(7), 501-508. Doi: 10.1089/apc.2006.0144 

Land   
Databas 

USA. 
PsycINFO. 

Syfte Att undersöka trauma och posttraumatisk stress hos 30 ungdomar och unga vuxna med HIV/AIDS. 

Metod:   
Design 

Kvantitativ metod. 

Urval 30 ungdomar deltog i studien och var rekryterade från 14 december 2004 till 3 maj 2005. Deltagarna 
kom från ett barnsjukhus i nordöstra USA. Inklusionskriterierna var att ungdomarna skulle vara mellan 
18–24 år, ha en HIV diagnos, kunna prata engelska och ge skriftligt godkännande av deltagandet i 
studien. 

Datainsamling Mellan 2004 till 2005 blev potentiella deltagare kontaktade och tillfrågade om de ville delta i studien av 
en av vårdpersonalen som arbetade på kliniken. Om deltagaren godkände fick denna kontakt med en 
författare till studien som kunde förklara med grundläggande. Därefter samlades data in av en 
forskarassistent i ett privatrum. 

Dataanalys 
 

För att sammanfatta data som rörde HIV-diagnosen och andra traumarelaterade samt prevalensen av 
PTSD användes beskrivande analys. Angående traumahistoriken och PTSD-symtom användes Pearson 
product-moment correlation analysis. Skillnaden på prevalensen av PTSD relaterat till antal typer av 
trauma testades via t-test. T-test användes även för att jämföra symtom som var associerade av traumat.  

Bortfall Ej angivet 
Slutsats •   Denna studie beskrev att, trots positiv syn på framtiden, så upplevdes problem med 

hemlighetshållande av sjukdomen och svårigheter av att undvika eller hantera stigma och 
diskrimination samt problematisering av sin sexualitet och avslöjande av sin sjukdom till andra.  

•   Många av deltagarna upplevde vårdpersonal som viktiga hjälpmedel vid hantering av HIV och 
problemen som tillkommer.  

•   En del av ungdomarna hade PTSD på grund av sin HIV-diagnos och ansåg att få sin HIV-
diagnos var det värsta som någonsin har hänt dem. 

Vetenskaplig   
kvalitet 

Grad I 
81% 

 
 



BILAGA  C    

 

Artikel  10  
 
Referens Rydström, L-L., Ygge, B-M., Tingberg, B., Navèr, L. & Eriksson, L. E. (2012). Experiences of young 

adult growing up with inneat or earley acquired HIV infection - a qualitative study. Journal of advanced 
nursing, 69(6), 1357-1365. Doi: 10.1111/j.1365-2648.2012.06127.x 

Land   
Databas 

Sverige. 
PsycINFO. 

Syfte Att undersöka unga vuxnas upplevelse av att växa upp och leva med HIV i Sverige. 
Metod:   
Design 

Kvalitativ. 
Kvalitativ innehållsanalys. 

Urval Ett lämplighetsurval gjordes för att uppnå största möjliga variation i kön, ålder och sociokulturell 
bakgrund. Tio ungdomar deltog i studien. Av dessa var sex personer födda i Sverige och fyra var födda 
utomlands. Sju av de tio ungdomarna hade afrikansk bakgrund och tre hade minst en förälder med 
svensk bakgrund.  

Datainsamling Data samlades in under åtta månader. En barnsjuksköterska som ej var involverad i den dagliga vården 
av deltagarna genomförde alla intervjuer. Intervjuerna skedde på valbar plats som bestämdes av 
deltagaren. Det gjordes en guide för semi-strukturerade intervjuer samt två testintervjuer för att testa ifall 
intervjuguiden var lämplig för användning.  

Dataanalys Transkripten från intervjuerna analyserades via kvalitativ innehållsanalys. Den första och andra 
författaren läste texterna flera gånger, både individuellt och tillsammans, och diskuterade innehållet. 
Författarna kom då fram till fem kategorier. Resultaten diskuterades tillsammans med alla författare 
under hela analys- och skrivprocessen.  

Bortfall 4 patienter 
Slutsats •   Deltagarna beskriver att leva med HIV är som att leva med en mörk hemlighet.  

•   Ignorans och fördomar i samhället ansågs vara mer skadliga än själva sjukdomen. 
•   Ungdomarna uttryckte sin oro över att deras HIV-status skulle bli upptäckt. 
•   I skolan och bland vänner låtsades deltagarna att vara lika friska som alla andra.  
•   Att prata om HIV i familjen var tabubelagt. 
•   Ungdomarna visste om smittskyddslagen men trots detta valde vissa att ha sexuellt umgänge, 

utan att avslöja sin diagnos, även om det innebar att bli åtalad till brott. 
•   Vissa av ungdomarna valde att förhålla sig till den danska lagen istället. 
•   Deltagarna relaterade avslöjandet av sin diagnos till rädsla och osäkerhet. 
•   Om andra människor i deras samhälle visste om att de hade varit HIV-positiva skulle det leda 

till isolering, utfrysning och maktlöshet. 
•   Ungdomarna berättade att det var lättare när någon visste och att de som visste blev ofta nära 

vänner. 
•   Flera av ungdomarna förlitade sig starkt på sjukvårdspersonalen. 
•   Kontinuitet i behandlingen var viktigt för deltagarna och att känna personalen personligen 

gjorde det lättare att prata om problem.  
•   Behovet av sjukvårdspersonal som har rätt kunskap om HIV uttrycktes att vara viktigt.  
•   Att hålla sin medicinering hemlig från omgivningen var ett stort problem för deltagarna. 
•   Deltagarna ibland valde ibland att avbryta sin behandling när de festade eller reste eftersom de 

inte ville avslöja att de var HIV-positiva.  
•   Trots de varierade problemen som deltagarna uttryckte så uttryckte de även en positiv tro och 

attityd mot framtiden. 
Vetenskaplig   
kvalitet 

Grad I 
92% 
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