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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna undersökning är att beskriva hur närstående till en familjemedlem som lever med HIV/AIDS upplever att deras egen hälsa påverkas av detta, hur de hanterar sin livssituation och vilka förväntningar de har från samhällets håll när det gäller bemötanden och behandlingar. Sex anhöriga till en HIV-positiv deltog i studien. En kvalitativ induktiv metod användes och datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer för att låta de närstående relativt fritt berätta om sina upplevelser. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan analyseras med hjälp av en manifest innehållsanalys resulterande i tre kategorier. De tre kategorier är upplevd hälsa, coping och förväntningarna. I resultatet framkom det att de närstående upplever att deras hälsa påverkas av att de lever med någon som har HIV/AIDS. De behöver mobilisera sina inre resurser och ta stöd från deras sociala nätverk för att kunna hantera sin livssituation. Slutsatsen blev den att en ökad allmänkunskap om HIV/AIDS behövs, särskilt för att utveckla insatser riktade till just de anhöriga till smittade. Det är av vikt att även deras röster hörs samt att deras inre och yttre resurser uppmärksammas och stärks. Interventioner för HIV-infekerade borde också gynna deras familjer.  
Nyckelord: HIV/AIDS, Coping, Förväntningar, Livserfarenhet, Stigma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to describe to what extent the family members of someone who is HIV/AIDS positive feel that their health is also affected by this, how they cope with this circumstance land what expectations they have regarding how they hope to be received and treated in society as a whole. 6 family members of an HIV/AIDS positive individual participated in the study. A qualitative inductive method was used for the study and the data collection was carried out using semi-structured interviews so as to allow the family members to relatively freely share of their experiences. The interviews were transcribed and then analyzed using a manifest content analysis, resulting in the three categories: perceived health, coping and expectations. The results show that the family members feel that their health is also affected by their relation to someone who is HIV/AIDS positive. They need to mobilize their internal resources and seek support from their social networks to be able manage their day-to-day lives. It was also concluded that a general increased in knowledge concerning HIV/AIDS is needed, especially with the goal of developing effective interventions specifically aimed at the family members of the HIV infected. It is important that their voices are heard and that their internal and external resources are both recognized and strengthened. Interventions for HIV positive individuals should also benefit the lives of their families. 
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1 INTRODUKTION 
Humant immunbristvirus (HIV) är en kronisk virusinfektion som försvagar kroppens immunförsvar. Utan behandling leder sjukdomen till Acquired Immunodeficiency Syndrom (AIDS).  Under 2013 fanns det ungefär 35 miljoner människor som lever med HIV/AIDS runt om i världen och fler än 22 miljoner av dessa lever i Afrika söder om Sahara. Förenta Nationernas (FN) program mot HIV/AIDS (UNAIDS) har som uppdrag att minska utbredningen och stoppa spridningen av HIV/AIDS och bidra till att uppnå milleniumsutvecklingsmålen senast 2015 (UNAIDS, 2013). I Sverige lever idag drygt 6500 med HIV/AIDS och ungefär 400-500 fall av HIV rapporteras varje år. Nationella folkhälsomålen handskas med strategin mot HIV/AIDS och andra sjukdomar där målen är att begränsa spridningen av HIV och andra sexuellt överförbara infektioner samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde (Folkhälsomyndigheten, 2015). 
HIV är en livsomstörtande sjukdom som inte bara påverkar individen utan också närstående. Människor reagerar olika och vissa riskerar att dra sig undan för att skydda sig mot det negativa bemötande som kan förekomma när en familjemedlem smittas av HIV/AIDS. Stigmatisering är vanligt förekommande gentemot HIV-positiva personer och deras familjer. 
Anledningen till att jag är intresserad av ämnet är att jag kommer från Burundi, ett litet land i central öst Afrika som präglas av HIV/AIDS och dess konsekvenser för den smittade och dess familj samt samhället. Fokus har länge riktat sig på att förebygga, behandla och stödja dem sjuka och inte så mycket stöd har erbjudits dem närstående. Under min utbildning på folkhälsoprogrammet har jag fått ny kunskap om hur hälsan är individuell och kan innebära något annorlunda från person till person, och om de många faktorer som har en inverkan på hälsan. En tanke med den här studien är att den kan fungera som en grund för vidare arbete med att underlätta för de närstående till personer som lever med HIV/AIDS. 
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2 BAKGRUND  

2.1 HIV/AIDS 
Humant immunbristvirus eller HIV är ett retrovirus som karakteriseras av att viruset avlagras i kroppens arvsmassa, vilket gör att de som fått HIV lever med viruset resten av livet. När en person med HIV inte får behandling, leder det till det sista sjukdomsstadiet av infektionen Aquired Immun Defiency Syndrome eller AIDS (Folkhälsomyndigheten, 2015). AIDS är ett tillstånd som kännetecknas av en kamp mot olika infektioner som en person med ett friskt immunförsvar skulle ha sluppit (Almås, 2006).  
HIV-infektionen är en kronisk virusinfektion av vita blodkroppar (T-celler). Viruset finns framförallt i infekterade personers blod men också i nervvävnad, sädesvätskan, kroppsvätskor och ibland i saliven. Smittvägar för HIV-viruset är via blod och oskyddade vaginala, anala och orala samlag. Smittöverföring från mor till barn kan ske under graviditeten, i samband med förlossning eller amning. HIV smittas vid transfusion av blod eller blodprodukter, skärskador med blodkontaminerade föremål eller blod som kommer i kontakt med slemhinnor som i mun, näsa eller ögon (Ericson & Ericson, 2002). HIV smittas inte genom hudkontakt, smekningar eller kyssar och inte heller genom insekter eller andra djur. Viruset är inte heller luftburen (Almås, 2006). Risken att bli smittad är störst i AIDS-fasen. Symptom förekommer framförallt när immunförsvaret är försvagat. Dessa kan visas i form av hudförändring, klåda, trötthet, viktminskning samt psykologiska problem (Ericson & Ericson 2002). 
Diagnosen sker genom att lämna ett blodprov som undersökts för att påvisa HIV-antikroppar i blodet och dessa kan oftast ses 8 till 12 veckor efter smittning. Nya tester görs ytterligare för att utesluta ett felaktigt resultat (Ericson & Ericson 2002). I Sverige är HIV enligt smittskyddslagen båda anmälnings- och spårningspliktig. Det innebär att individer som misstänker att de är smittade av HIV måste genomgå ett HIV test. Ett positivt resultat måste anmälas till smittskyddsläkare enligt smittskyddslagen (Riksdagen, 2015). 
Idag finns ingen botande behandling eller vaccin mot HIV. Däremot finns det effektiv HIV behandling i form av så kallade antivirala medel(ART). Behandlingen är livslång och består av läkemedel med olika verkningsmekanismer, med gemensamma egenskapen att de hämmar virusets replikering. För att få en bättre effekt använts vanligtvis olika verksamma substanser i kombination med varandra, vilket ofta medför att patienten är tvungen att inta 
flera läkemedel dagligen (Farnan & Enriques, 2012). Vid tidig exponering för HIV finns det 
möjlighet för en förebyggande behandling, så kallad postexpositionsprofylax (PEP), för att förhindra att infektionen får fäste och den måste börjas inom 36 timmar efter exponering för att ge en skyddande effekt (Folkhälsomyndigheter, 2015).   

2.2 HUR PÅVERKAS DE ANHÖRIGAS HÄLSA? 
På 1980-talet när HIV upptäcktes fanns det ingen behandling för att bromsa sjukdomen. En HIV-diagnos innebar på den tiden ett dödsbesked för personerna som blev smittade. Idag, med nya behandlingsläkemedel gick HIV/AIDS från att vara en livsfarlig sjukdom till att vara kronisk och ganska hanterbar. Om en person blir tidigt diagnostiseras med HIV kan han eller hon förvänta sig att leva ett relativt opåverkat liv, med förutsättningen att den sjuka personen har tillgång till adekvat sjukvård (Farnan & Enriques, 2012).  
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Enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) visar forskning att de flesta sjukdomsproblem beror på en samverkan mellan olika faktorer. Orsaker till en viss ohälsa påverkar förekomsten av andra hälsoproblem. Många är inte knutna till den enskilda individen utan ligger exempelvis på samhällsnivå. 
World Health Organisation (WHO 1948) definierar hälsa som inte bara frånvaron av sjukdom eller funktionshinder utan som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Begreppet hälsa betraktas som olika från individ till individ, och denna definition har inte förändras sedan dess.  
I en svensk intervjustudie av Eriksson och Svedlund (2006) skrivs det att närstående påverkas negativt psykiskt när en familjemedlem blir kroniskt sjuk. Detta kan uttrycka sig i form av stress, fysiska och psykiska förändringar samt att det bidrar till känslor av rädsla och osäkerhet inför framtiden. En HIV-diagnos påverkar både de drabbade och anhöriga. Mycket av det som tidigare varit självklart i ens liv kommer att förändras. Närstående till en person som lever med HIV/AIDS känner sig försummade och att deras problem och behov är underskattade (Nilsson Schönnesson, 2002). 
Li et al (2007) i en kvalitativ studie genomförd i Kina har visat att känslor av isolering förekommer i familjer där en anhörig lever med HIV/AIDS. En tidigare kvantitativ studie utförd i Kina visar också att närstående till en familjemedlem med HIV/AIDS upplever rädsla, skam och ångest på grund av den stigmatisering och diskriminering som associeras med HIV/AIDS. Det ses som en livshotande sjukdom och tron är att om man har HIV/AIDS är det på grund av ett moraliskt tvivelaktigt beteende, som till exempel promiskuitet eller homosexualitet (Liu, Xu, Sun & Dumenci, 2014). Det är en kamp att få HIV accepterad i vardagen med de hot och påfrestningar som finns, visar en studie av Nilsson Schönnesson (2002). 
Sambandet mellan stigmatisering och psykisk nedstämdhet visas i en studie utförd i Thailand av Demi et al (1997). I denna studie visas att stigma inte bara drabbar de som lever med HIV/AIDS, men också deras familjemedlemmar, släktingar och grannar. Stigma definieras som ett resultat av okunskap och stereotypa fördomar, resulterande i statusförlust och diskriminering. En högre nivå av stigmatisering är starkt associerad med en högre nivå av depression och ångest (Liu, Xu, Sun & Dumenci, 2014), (Bogart et al, 2007). 
Tshililo och Davhana-Maselesele (2009) i en kvalitativ intervjustudie genomförd i Sydafrika menar att ett förbättrat psykologiskt stöd är nödvändigt för närstående av dem som lever med HIV/AIDS eftersom det är känslomässigt dränerande och frustrerande att stå inför frågor som man inte kan svara på. 
I Sverige finns det fortfarande mycket intolerans och fördomar kring HIV. De smittade och deras familjer tillhör ofta marginaliserade grupper eller människor som redan är utsatta för diskriminering, till exempel invandrare, homosexuella eller drogmissbrukare. Etnicitet och sexuell läggning är faktorer som bidrar till ytterligare diskriminering och ökar den intolerans som den HIV-smittade och deras familj utsätts för. För att motverka denna attityd har Statens folkhälsoinstitut inkluderat diskriminering- och stigmatiseringsaspekten i handlingsplanen för STI/HIV prevention 2000-2005 som ett av de tre angivna delmålen. I det tredje målet framkommer följande: ”diskriminering och stigmatisering av smittade och deras närstående skall motverkas” genom att  

 Negativa attityder till hivinfekterade skall motverkas;  Alla hivinfekterade och deras närstående skall känna till och ha möjligheter att ta del av olika organisationers stödinsatser;  Barn och ungdomar som är hivinfekterade eller på annat sätt är berörda av epidemin skall erbjudas stöd (Regeringen, 2015).  
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Idag finns det stöd och hjälp för den HIV-drabbade och deras närmaste. Riksförbundet Noaks ark är den första organisationen som förebygger HIV, stödjer de smittade och finns till för de anhöriga. Stödet kan vara i form av enskilda samtal, samtalsgrupper, psykoterapi och sociala aktiviteter tillsammans med andra i samma situation (Riksförbundet Noaks ark, 2015). Riksförbundet Noaks ark arbetar med att utbilda och sprida information till allmänheten och olika yrkesgrupper och därmed minska stigmatiseringen. Detta görs genom utbildning och föreläsningar. Noaks ark arbetar både med primärprevention och sekundärprevention. Det vill säga insatser som ska förebygga att människor blir smittade och förhindra att någon som redan har blivit smittad sprider sjukdomen vidare (Riksförbundet Noaks ark, 2015). 

2.3 TEORETISKT PERSPEKTIV 
Valet av teoretiska perspektiv för studien är Coping eftersom frågeställningar handlar om hantering (coping). 

2.3.1 Copingteori 
Coping är en process där en individ kan använda olika strategier för att hantera en påfrestande situation (Lazarus & Folkman, 1984). Varje individ har olika copingresurser som kan indelas i inre copingresurser och yttre resurser. Inre resurser är känslor, tankar, tolkningar, självkänsla, förmåga och problemlösningsförmåga för en individ att hantera situationer. Till de yttre copingresurserna tillhör det stöd varje individ får utifrån, exempelvis familj, vänner, sjukvård, arbete eller olika organisationer (Bratteberg, 2008). 
Två olika former av copingstrategier kan urskiljas: 
Känslofokuserad coping handlar om att konfrontera, reglera eller acceptera de obehagliga känslorna. Känslofokuserad coping fokuserar på de inre problemen och används inför en situation som upplevs svår eller omöjligt att förändra (Bratteberg, 2008). Om det inte finns någon lösning på situationen fokuserar individen istället på att hantera de känslor som uppstår kring situationen och omvärdera dem. Individen ska till exempel försöka se bra saker i det som egentligen är negativt (Lazarus & Folkman, 1984). 
Problemfokuserad coping handlar om att använda sina resurser för att ta aktiva handlingar och kunna förebygga, förhindra, förändra eller förbättra en situation som upplevs som ansträngande. Strategin handlar om att söka information om vad som behövs göras för att kunna lösa de problem som finns (Lazarus & Folkman, 1984). 
En studie av Lazarus och Folkman (1984) visar att valet av strategier är som en bedömningsprocess som delas in i två stadier. En primär bedömning som handlar om individens förmåga att själv förstå en svår situation och den sekundära bedömningen som går ut på att individen, inför valet av copingstrategier, bedömer vilka resurser som skulle kunna vara till hjälp. Efteråt väljer individen en eller båda copingstrategier som skulle kunna passa för den befintliga situationen. Resurser hos individen kan vara god social förmåga, förmågan att få tag på information och att ha lätt att planera och hitta nya vägar. Resurser från omgivningen handlar om socialt stöd och materiella tillgångar som hjälper individen att känna sig mindre stresspåverkad. En person som har god självkänsla har lätt att hantera svåra situationer medan en person som av någon anledning känner sig trött eller sjuk minskar sina möjligheter att hitta strategier för att hantera en svår situation (Bratteberg, 2008). 
Lazarus och Folkman (1984) menar att copingprocessen är en anpassningsprocess som pågår så länge individen upplever att en situation är påfrestande. För att hantera svåra situationer 
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använder ofta individen en kombination av både känslofokuserad coping och problemfokuserad coping eftersom strategierna påverkar varandra då människor reglerar sina känslor för att kunna lösa de problem som uppstår under svåra situationer och samtidigt löser sina problem för att reglera sina känslor.  

2.4 PROBLEMFORMULERING 
HIV är en kronisk sjukdom som medföljer påfrestningar för den smittade men även också för hans familj. Fördomar och stigmatisering har visat sig vara vanligt förekommande mot personer som lever med HIV/AIDS och deras familjer. Det är därför av vikt att öka kunskapen om vad denna sjukdom innebär för de närstående till en HIV-infekterade. Genom att undersöka den beskrivna upplevelsen av hur de närstående egna hälsa påverkas av att leva med en familjemedlem som har HIV/AIDS hoppas jag att kunna väcka allmänhetens självinsikt och därmed bidra till en minskning av både fördomar och stigmatiseringar 

3 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur närstående upplever att deras egen hälsa påverkas av att en familjemedlem lever med HIV/AIDS. 

3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 
• Hur upplever närstående att deras egen hälsa påverkas av att en familjemedlem lever med HIV/AIDS? • Hur hanterar närståendes sin livssituation och de svårigheter som situationen ger upphov till?  • Vilka förväntningar har närstående på samhället när det gäller att underlätta för deras situation? 

4 METOD 
I det här kapitlet beskrivs metodval, urval, datainsamling, dataanalys samt kvalitetskriterier och vilka etiska aspekter studien följer. 

4.1 METODVAL 
I denna studie är en kvalitativ ansats mest lämplig då studiens syfte baserats på att undersöka hur de närstående upplever att deras egen hälsa påverkas av att en familjemedlem lever med HIV/AIDS. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) betonar att forskare använder sig av en kvalitativ ansats när de i sina studier vill fokusera på människors 
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upplevelser, livserfarenheter, känslor och beteenden. I en kvalitativ ansats har forskaren därmed en närmare kontakt med intervjupersonerna och ofta är det färre deltagare än i en kvantitativ studie (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  
Utgångspunkten för studien är induktiv vilket innebär att en observation eller i detta fall intervjuer genomförs för att nå fram till en slutsats istället för att utgå från en förutbestämd teori. Med en induktiv ansats kan en ny teori skapas utifrån intervjupersonernas upplevelser och känslor (Bryman, 2011). 

4.2 URVAL 
Studiepopulation i denna studie var närstående till en familjemedlem som lever med HIV/AIDS. I denna studie användes en blandning av ett avsiktligt urval och ett snöbollsurval. Ett avsiktligt urval innebär att personer med mycket kunskap inom området som ska undersökas medvetet väljs ut för att intervjuas. Målet med ett avsiktligt urval är att intervjua rätt personer med rätt erfarenhet kring studieområde i fråga (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Efter ett avsiktligt urval fanns behovet av fler deltagare och författaren såg ett snöbollsurval som en möjlig lösning. Ett snöbollsurval innebär att en potentiell deltagare tillfrågas om att delta i en studie och att denna deltagare sedan rekommendera andra eventuella deltagare till att intervjuas. Snöbollsurval kan vara lämpliga när deltagarna visar sig vara svåra att nå och Polit och Beck (2012) förklarar att metoden utgår från en rekrytering genom en tidigare deltagares bekantskapskrets.  
Ett av kriterierna för deltagande är att de intervjuade skulle vara över 18 så att de kan ta eget ansvar för sitt deltagande samt har förmågan att ge samtycke att bidra med information till studien (Polit & Beck, 2012). Det var av mindre relevans om deltagarna var män eller kvinnor då det inte är betydelsefullt för syftet med studien.  
I studien ingick till sist sex intervjupersoner varav två fruar, en son, två döttrar och en syster. Gemensamt för dessa personer var att de är anhöriga till en person som lever med HIV/AIDS. Författaren hittade de deltagande intervjupersonerna genom personliga kontakter, de kontaktades av författaren via telefon och tillfrågades om de vill medverka i studien samt om de kan rekommendera en eventuell deltagare. Ett missivbrev i pappersformat lämnades av författaren till deltagarna som var intresserade att delta i studien. Missivbrevet innehöll information beträffande studiens syfte samt kontaktuppgifter till författaren. Polit och Beck (2012) anser att det är av vikt att deltagarna får en kort beskrivning angående den planerade studien och vilka regler som gäller under studiens gång.  

4.3 DATAINSAMLING 
Datainsamlingen utfördes utifrån intervjuer som var semistrukturerade. Kvale och Brinkman (2009) skriver att semistrukturerade intervjuer lämpar sig för direktintervjuer när det är de intervjuades personliga erfarenheter som eftersöks. Direktintervjuer till skillnad från telefonintervjuer är mer personliga och möjliggör en tillgång till mer personliga uttryck så som kroppsspråk, gester och spelminer (Kvale & Brinkman, 2009). 
En intervjuguide utformades för att underlätta intervjuerna som genomfördes. Intervjuguiden utgjordes av tolv frågor som delades upp i tre kategorier för att besvara frågeställningarna såsom det beskrivs av Kvale och Brinkman (2009). Dessa kategorier var upplevd hälsa, coping och förväntningarna. Vidare används sonderande frågor t ex; Vill du berätta mer? Kan du utveckla det du berättade om vad du upplevde när du pratade med din granne? Deltagarna gavs därmed möjlighet att berätta mer om sina upplevelser. 
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Efter intervjuguidens färdigställning genomfördes en pilotintervju. Kvale och Brinkman (2009) anser att en intervju bör testas för att försäkra att utrustningen funkar som det ska, att den håller sin planerade tid, att intervjuguiden innehåller lämpliga frågor som besvarar studiens syfte samt att försäkra sig om att ingen annan viktig aspekt utelämnas. 
Författaren valde att fråga intervjudeltagarna att själva välja vilka platser att intervjuas på som de upplevde som trygga, något som enligt Kvale och Brinkman (2009) förmedlar en känsla av personlig autonomi. Fyra av de sex intervjuerna genomfördes hemma hos två av deltagarna medan de två resterande intervjuerna ägde rum på ett café. Detta på grund av att det var ett känsligt ämne och att deltagarna ville vara i en miljö där de känner sig bekväma och där de kan uttrycka sig öppet om sina känslor. Innan intervjuernas gång förklarade författaren studiens syfte, att allt material enbart skulle användas till författarens kandidatuppsats och att deras identitet skulle skyddas. Varje intervju tog mellan 35 till 60 minuter. Varenda intervju transkriberades kort efter intervjutillfället.  

4.4 DATA ANALYS 
En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera de transkriberade texterna. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) ligger fokus vid kvalitativa innehållsanalyser på människors upplevelser och är en opartisk analys av texter. Det finns två typer av innehållsanalyser. En manifest innehållsanalys som visar det uppenbart synliga i texten och en latent innehållsanalys som läser mellan raderna och tolkar det underliggande (Kvale & Brinkmann, 2009). Till denna studie valdes en manifest innehållsanalys eftersom författaren ville förmedla deltagarnas livsupplevelser som de själva beskrev dem.  
Analysen av intervjumaterialet genomfördes stegvis. Intervjuerna transkriberades ordagrant så som är beskrivet av Graneheim och Lundman (2004). Vid utskriften benämndes deltagarna med D1 till D6 för att skydda deras identiteter. Totalt blev det 46 sidor av transkriberade texter i Wordformat. Vidare lästes intervjuerna för att få ett helhetsintryck. Det framkom tre tydliga teman. Författaren markerade varje meningsbärande enhet i olika färger för varje tema. Meningsfulla enheter kan vara meningar, ord eller aspekter relaterade till studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). 
Alla meningsbärande enheter kondenserades för att få ut det viktigaste i ett mindre format som är så lik originaltexten som möjligt. I nästa steg skapades koder, som är ett annat uttryck för en mening (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Därefter grupperades alla koder som ansågs dela samma betydelse och benämndes underkategorier. De underkategorier som har samma innebörd skapade till sist kategorier som speglar textens material i meningsenheter.  Kategorierna som framkom var upplevde hälsa, coping och förväntningarna. Därefter skapades en tabell för att tydliggöra analysprocessen med hjälp av några beskrivande citat från intervjuer. Analysen av materialet från intervjuerna beskrivs i tabell 1. 
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Tabell 1: Exempel på en manifest innehållsanalys. 
Meningsenhet  Kondenserad meningsenhet  Kod  Underkategori  Kategori 

Min syster är min klippa, det är till henne jag går när jag inte orkar, ibland gråter jag och gnäller … det är skönt att kunna prata, man känner en lättnad efteråt 
Min syster gav mig stöd när jag inte orkar Syster gav stöd Socialt nätverksstöd 

Coping  Bönen räddade mig. Den tar upp det positiva inom mig… stärker mig och hjälper mig att övervinna min rädsla. Jag vet att jag inte kan förändra det förflutna. Vad kan jag göra? Jag måste kunna gå vidare. Gud är med mig… jag är inte ensam 

Bön hjälper och stärker för att övervinna rädsla eftersom förflutna inte kan förändras 

Bön hjälper att acceptera en svår situation 
Att acceptera sin situation 

 

4.5 KVALITETSKRITERIER 
De kriterier som används vid bedömningar av kvalitén hos kvalitativa undersökningar är trovärdighet, validitet och reliabilitet. Trovärdighet bevisas genom att studiens val av teoretiska perspektiv och begrepp är relevanta för studiens syfte, att en tydlig beskrivning av metoden genomförs samt att syftet och frågeställningarna har besvarats och diskuterats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). För att öka studiens trovärdighet är det av vikt att formulera en tydlig problemformulering och ett tydligt syfte. Intervjuguiden används vid samtliga intervjuer för att säkerställa att alla intervjuas under samma förutsättningar och för att bidrar till trovärdigheten av studiens resultat. Ytterligare något som stärker kvaliteten är om urvalet är representativ för studiens population. Dessutom beskrivs att en ljudinspelning främjar trovärdigheten inför transkribering och analys (Kvale & Brinkmann, 2009).  
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) handlar validitet om till vilken utsträckning en undersökning tar reda på det som är avses relevant för undersökningssyfte. Intervjuguiden utformades i detta fall för att resultatet från intervjuerna skulle ge svar på syftet och frågeställningarna.  
Kriteriet reliabilitet handlar om hur väl studien genomförts och eftersträvar att dess resultat skall bli detsamma även om studien genomförs igen av en annan forskare. Objektiviteten är av vikt för att nå en hög reliabilitet. Objektivitet har i detta fall försäkrats genom att författaren var noga att inte på något sätt påverka intervjupersonernas under intervjutillfällena samt att författaren tog hänsyn till att det enbart är de närståendes upplevelser som visas i resultatet(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
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4.6 ETISKA ASPEKTER 
Studien följde vedertagna etiska riktlinjer. De fyra forskningsetiska kraven var informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2015).  
Information om studien tilldelades till samtliga deltagare vid intervjutillfället samt genom ett missivbrev som i förhand skickades till intervjudeltagarna. Kvale och Brinkman (2009) betonar att omfattande information om studien skall framkomma samt upplysningar om samtyckeskravet, som innebär att deltagarna har rätt att bestämma om de vill medverka eller inte samt har rätten att under hela intervjuprocessen dra sig ur utan följd.  
Konfidentialitetskravet följdes genom att resultat från intervjumaterialet behandlades konfidentiellt och att ingen obehörig har tagit del av det insamlade materialet. Kvale och Brinkman (2009) menar att det finns ett krav att säkerställa att alla uppgifter om medverkande personer hanteras med största tillförlitlighet. All data som möjliggör att identifiera intervjudeltagarnas identitet avlägsnades från denna studie.  
Kvale och Brinkman (2009) menar vidare att Nyttjandekravet bör respekteras genom att det insamlade materialet i sin tur endast får användas för forsknings ändamål. I detta fall kommer all data som kan tyda på deltagarnas identitet lagras på ett privat USB till dess att studien redovisats och blivit betygsatt som godkänt och sedan raderas.  

5 RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån de kategorier som framkommit efter data analysen. Dessa kategorier är: upplevde hälsa, coping och förväntningarna. 

5.1 UPPLEVDE HÄLSA  
Att leva med en familjemedlem som har HIV/AIDS påverkar en rad känslor hos de anhöriga. Deras värld rubbas och den emotionella påfrestningen ökar.  
 

”När jag fick veta att han är positivt diagnostiserad, var det som att det var världens undergång. Är jag också smittad? Kommer vi inte att kunna få barn… friska barn? 
Hur ska jag säga det till min familj? Jag önskade att jag var osynlig.” (IP6) 

5.1.1 Oro  
Känslor som oro, skuld, ångest, frustation, skam, känslor av otillräcklighet och ensamhet är alla vanliga bland närstående till en familjemedlem som har HIV/AIDS. Deltagare berättar att det är ett påfrestande val att bestämma sig för att avslöja för släkter och vänner att en av deras nära och kära har HIV/AIDS. Rädslan för fördomsfulla attityder ligger till grund för beslutet att avslöja eller inte avslöja sin situation. De flesta deltagarna menar också att avslöjandet kan medföra förluster av viktiga relationer som skulle spela en stor roll i stödprocessen. En konsekvens av detta är att HIV-positiva personer och deras familjer väljer att isolera sig och reducera deras kontakt med familj och vänner, och deltagare berättar att de som följd upplever depression och en låg självkänsla.  
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”Vi vill inte att andra ska veta att han har HIV. Jag känner mig tvungen att alltid förklara att det inte betyder att vi alla är smittade bara för att man en HIV positiv person i familjen. Jag är trött på att bli bemött av okunskap… ” (IP2) 
 
Känslor av maktlöshet och ovisshet är vanliga bland närstående. Deltagarna berättar att de känner både ilska och frustation. Frustationen kommer av den situation de befinner sig i, exempelvis att deltagarna upplever att de har förlorat sin livsglädje, deras tro på sig själva och andra, och hoppet om att få barn och nå en ljusare framtid.  
 

 ”Det är som ett ärr i ansiktet. Man känner alla blickar riktade mot en... det är så 
obehagligt. HIV är som ett kors som man är tvungen att bära hela sitt liv.” (IP3) 

 
Närstående talar om hur relationen makar emellan särskilt påverkas, och beskriver svårigheten att anpassa sig till varandra och hantera den intima situationen när en av dem är HIV-infekterad. Deltagare berättar även att de upplevde att familjen i stort var splittrad och att inget skulle bli sig likt igen. Rädslan över att barnen skulle få reda på den pinsamma sanningen var stor, och föräldrarna var i regel ovilliga att avslöja att en eller båda av dem bar på sjukdomen. Om det hände att barnen ändå råkade få veta om föräldrarnas HIV, varnades dem av föräldrarna att hålla det för sig själva för att undvika att bli avvisade eller utsättas för stigmatisering. Konsekvenser av detta kan bli att barnen känner sig annorlunda och får svårigheter i att ha normala relationer till exempelvis andra barn. 

5.1.2 Rädsla för fördomar och stigmatisering 
Alla deltagare är överens om att fördomar är förekommande gentemot HIV-positiva människor och deras familjer. Det framkommer att de har svårt att avslöja en HIV-diagnos eftersom det kan generera sårande kommentarer och leda till stigmatisering. En annan vanlig rädsla hos personer som har en familjemedlem som har HIV/AIDS är den att vänner som känner till deras situation ska föra vidare informationen om diagnosen till andra. 
 

”Oavsett hur frisk jag är, är jag fortfarande förknippad med min mans sjukdom. Man betraktas inte som en person längre utan en sjukdom... en levande död!” (IP6) 
 
Deltagarna är överens om uppfattningen att det är stor skillnad mellan att leva med HIV/AIDS och andra kroniska sjukdomar. Vid HIV fokuserar omgivningen på att lägga skulden hos de HIV-positiva och deras familjer, medan empati visas till exempelvis en cancersjuk person. Vidare berättar deltagarna hur de upplever just skuldkänslor på grund av sin situation. De säger att människor tar sig rätten att fråga hur den anhöriga blivit smittad eller hur det är att leva med någon som har HIV utan att tänka sig in i hur nedsättande och smärtsamt det kan vara. De berättar vidare att de också har en känsla av att allmänheten anser det vara viktigare att veta hur personer med HIV blivit smittade än att t ex få veta mer om skyddsfaktorer för sjukdomen. Deltagarna anser att denna nyfikenhet grundar sig i vanliga misstankar om att HIV-positiva har blivit smittade på grund av avvikande livsstilar, promiskuitet eller drogmissbruk. Detta visar sig ofta i form av viskande kommentarer, sårande anmärkningar och ren diskriminering. 
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Fördomar och stigmatisering kan få som konsekvenser för HIV-positiva personer och deras familjer att de tänker på sig själv på ett nedvärderande sätt och upplever sig att vara annorlunda än andra i ett negativt ljus. Deltagarna beskriver att det har hänt att de blivit utfrysta av både familj och vänner.  
 

”Folk ser inte oss som vanliga människor. Sjukdomen dominerar över våra egenskaper som människa. ” (IP5) 
 

”Mina vänner vet om min pappas sjukdom, men det har hänt att en flickvän lämnar mig bara för att hon fick veta att vi har HIV i familjen… bara så där, utan att fråga! Jag skulle ha förklarat… men det är det som jag tycker är så hemskt. Varför ska jag 
alltid behöva förklara mig för en annans sjukdom?” (PI1) 
 

Deltagarna utrycker sig att det finns mycket okunskap kring HIV/AIDS i samhället och att det är denna brist på kunskap som leder till rädslan bakom det dåliga bemötandet av människor förknippade med HIV/AIDS. Det är vanligt att de känner sig marginaliserade då de ofta ses som promiskuösa. Detta förhindrar familjer där en familjemedlem lever med HIV/AIDS att leva ett i andra avseenden gott liv eftersom rädslan för fördomar försvårar deras sociala umgänge. Deltagare har beskrivit händelser som att andra vägrat använda samma badrum eller undvikit att äta mat tillagad av familjer där HIV förekommer. 
 

”Vissa har en negativ attityd eftersom de är rädda för sjukdomen och inte vet hur de ska behandla oss.” (PI5) 
 
När deltagarna får berätta, talar de om hur de bär på känslor som ångest och ilska och känner sig maktlösa i och med att de upplever att det inte finns något att göra åt familjemedlems sjukdom och att de inte heller kan räkna med att få någon förståelse för sin situation. Detta leder dem till stress, oro, depressioner och minskade självförtroenden. Den dömande attityden från allmänheten gentemot HIV-positiva människor och deras anhöriga resulterar ofta i att de drar sig undan och isolerar sig. I och med denna starka psykiska påfrestning menar deltagarna att deras hälsa försämras oavsett medicinska symtom av sjukdomen. 

5.2 COPING 
Faktorer som hjälper närstående till en familjemedlem som lever med hiv att hantera sin livssituation kan variera beroende på vilken drivkraft varje människa har. 

5.2.1 Att berätta eller vara tyst 
 

”Det är som att det bara inte existerar. Ingen i familjen pratar om det. Vi har raderat ordet HIV från vår vokabulär.” (PI4) 
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Deltagare belyser flera gånger att det är svårt att prata om sjukdomen eftersom det väcker många känslor som alla vill undvika. De anser att det är som om att folk vill tro att det inte existerar bara så länge ingen pratar om det... och ”det” är just det ord som används för att prata om HIV/AIDS. Dessutom berättar deltagarna att rädslan för att bli utstött eller behandlad annorlunda är det som gör att närstående till HIV-positiva personer undviker att ens berätta om sin situation. Det är ett sätt att skydda sig mot omgivningens fördomar och stigmatisering för att försöka glömma den svåra verkligheten och försöka leva som vilken familj som helst. 
 

”Vi har bestämt att vi kommer att hålla det hemligt, men det är så tungt… och jag ville inte att min familj skulle ta reda på det från andra … men hur ska jag berätta? De kommer ju att fråga hur han blev smittad och det vill inte han att andra ska 
veta…”(PI3) 

 
Dock tycker deltagarna att det underlättar att få berätta sina upplevelser till släkt och vänner utanför hemmet då det inte är så lätt att prata om sina känslor hemma.  När deltagarna får berätta talar de om hur det har varit underlättande att kunna öppna upp och dela med sig eftersom det ger en känsla av att allt kan gå bättre och att livet fortsätter. 
 

”Jag vet hur det är att leva så här, därför ville jag bidra och berätta. Jag hoppas det kan hjälpa någon… att någon känner att det inte är så konstig att känna hur hon eller han gör, du vet.” (PI1) 

5.2.2 Socialt nätverksstöd 
 
Deltagarna upplever att det sociala nätverket är betydelsefullt för att kunna hantera livet med någon som har HIV/AIDS. De håller med om att sjukdomen förändrar relationen till andra och särskilt till familjen. Det är skrämmande att tänka sig diskutera med sin sjuka familjemedlem om hur svårt omständigheterna gjort livet för familjen i stort, och därför tycker deltagarna att det är lättare att hitta någon annan som kan förstå och hjälpa till i svåra omständigheter.  
 

”Min syster är min klippa, det är till henne jag går när jag inte orkar. Ibland gråter jag och gnäller, och då är det skönt att kunna prata... man känner en lättnad efteråt. Med henne behöver jag inte låtsas att allt är bra och jag behöver inte förklara vad det är som är fel… hon vet.” (PI3) 

5.2.3 Att acceptera sin situation 
 

”Man har inget val, man försöker göra det bästa utav situationen” (PI5) 
 
De närstående till en HIV-positiv medger att det är en svår men viktig process att lära sig att leva med en familjemedlem som har HIV/AIDS. För att hitta en balans i deras liv berättar deltagarna att de har fått lära sig att leva med och acceptera sin situation. Deltagarna menar 
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att HIV bara är en infektion och inget straff och att det är viktig att hitta motivationen att försöka gå vidare i livet. Vidare medger deltagarna att det är av vikt att fokusera på sig själv och att försöka finna den inre fred som krävs för att motverka all den oro och psykologiska påfrestning som orsakas av tankar kring HIV och döden. 
 

”Jag är inte HIV-smittad, varför då ska sjukdomen bestämma över mitt liv? Låt mig leva!” Jag försöker att ta hand om mig och vara tacksam över att jag lever och mår bra. Jag har faktiskt mycket som gläder mig. Jag har underbara barnbarn.” (PI6) 
 
Majoriteten av deltagarna håller med om att en religiös tro kan spela en stor roll för att kunna hantera svårigheterna som uppkommer på grund av sjukdomen, i den mån att religion kan hjälpa en att acceptera sig själv som man är. Deltagarna menar att allt händer av anledning och att allt går likaså att hantera, och att bön och sånger har haft en tröstande effekt som stärkt och hjälpt dem att gå vidare och växa som en person.  
 

”Bönen räddade mig. Den tar upp det positiva inom mig… stärker mig och hjälper mig att övervinna min rädsla. Jag vet att jag inte kan förändra det förflutna. Vad kan jag 
göra? Jag måste kunna gå vidare. Gud är med mig… jag är inte ensam.” (PI2) 

Deltagarna berättar att HIV-erfarenheten har förvandlat deras liv. De fokuserar mer på det positiva som händer i deras liv och är mer tacksamma över att de lever och är friska och att de kan få den stöd de behöver från kyrkan, familjen och vänner. Majoriteten av deltagarna har bestämt sig att inta en positiv inställning och inte låta sig försvagas av negativa tankar om en situation som inte kan förändras, samt att de vill inte låta sig påverkas av det dåliga bemötandet från samhällets håll. 
Hopp beskrivs som ytterligare en värdefull resurs för deltagarna i att kunna hitta meningen med livet och för att kunna hantera deras svåra situation.  
 

”Jag är den jag är och det är ok. Det kommer att gå bra. Det måste gå bra!” (PI3) 

5.3 FÖRVÄNTNINGARNA 
 
Nedan beskrivs de förväntningar om vilka förutsättningar som närstående till en familjemedlem som lever med HIV/AIDS anser är betydelsefulla när det gäller att förhindra att deras egen hälsa också påverkas. 

5.3.1 Kunskap och samhällets inverkan 
 
När deltagarna får berätta talar de om hur de anser att det är av vikt att öka den allmänna kunskapen om HIV/AIDS för att kunna minska HIV-spridningen och dess konsekvenser i samhället. Deltagarna berättar att de flesta människor de kommit i kontakt med ansåg att ansvaret för spridningen ligger på de redan smittade individerna och deras familjer, men att de istället menar att det är var och ens ansvar att skydda sig själv.  



14 

 
”En dag frågade jag min tjej om hon hade med sig en kondom då svarade hon att du ju sa att du inte var sjuk… att det bara var dina föräldrar. Vad är problemet?” ? Hon då tänkt jag? … Samt att det finns en massa andra sexuellt överförbara sjukdomar man borde tänka på.” (PI1) 

 
En större kunskap kan i så fall både rädda människor samt öka acceptansen och minska stigmatisering för de redan HIV-positiva individerna och deras familjer, menar samtliga deltagare. Information om HIV-spridning och om hur människor skyddar sig mot sjukdomen bör enligt deltagarna delges i tidig ålder, och de anser samtidigt att det är av stor vikt att då också betona den attityd som är lämplig i bemötandet av personer med HIV/AIDS och deras familjer. 
Deltagarna tycker att den allmänna informationen om HIV/AIDS har minskat eftersom sjukdom inte längre klassas som livshotande. Att det finns effektiva läkemedel och att det inte längre går att känna igen om en person är infekterad eller inte är några av de faktorer som gör att människor inte längre är så försiktiga när det gäller att skydda sig mot HIV. 
En ökad kunskap i samhället är viktigt för bearbetningen av fördomar mot och minskandet av stigmatiseringen av HIV-positiva och deras familjer. 
 

”Ju mer kunskap, desto mindre frågor. Tyvärr är människor som de är. Rädslan av att bli smittad kommer alltid att föra fördomar med sig.” (PI4) 
 
Vikten av en ökad öppenhet runt HIV sjukdomen är något som deltagarna betonar. Det underlättar relationer till andra när de berörda är öppna och berättar om sin situation och avdramatiserar det hela. Det vill säga att våga möta allmänhetens frågor med värdighet och humor. Genom att främja öppenhet ökar så småningom allmänhetens tolerans kring sjukdomen. 
 

”Är du räd för besten, då är det kondom som gäller! Många i min omgivning vet att besten innebär HIV/AIDS ” (PI1) 
 
Det skulle vara till stor hjälp, menar deltagarna, om HIV-positiva personer får prata om hur det är att leva med sjukdom i exempelvis skolor och därmed kunde få dela med sig av sina erfarenheter. Folk skulle inse att det är vanligt människor som vem som helst som blir smittade, och att sjukdomen inte bara påverkar individen men också hela familjen och deras omgivning.  

5.3.2  Stöd till samtliga HIV/AIDS-smittade och deras familjer 
 
Deltagarna var eniga om att ett för stort fokus ligger på den HIV/AIDS-positiva individen och dess behandling och att familjens behov glömts bort. 
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”Om jag inte hade råkat följa min man till ett möte så skulle jag aldrig ha vetat om att det också finns hjälp till de anhöriga att få.” (PI2) 
 
Något som utmärkande i deltagarnas berättelser är vårdcentralens professionalism. Deltagarna berättade om den positiva atmosfär som vårdpersonalen skapade vid mötet med HIV-positiva personer och deras partners, men de uttrycker dock att de inte fick tillräckligt med information om vart de skulle vända sig i fallet om att de upplevde att deras egen hälsa påverkades på något sätt av att deras anhöriga har fått HIV/AIDS. 

6 DISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka hur närstående upplever att deras egen hälsa påverkas av att de lever med en familjemedlem som har HIV/AIDS. Tanken med studien var att de närståendes röst skulle få höras och att de får berätta om sina livserfarenheter där fokus ligger på deras upplevda hälsa samt hur de hanterar sin livssituation och vilken stöd de förväntar sig av samhället. Tre frågeställningar utformades för att besvara studiens syfte. Dessa frågeställningar är: Hur upplever närstående att deras egen hälsa påverkas av att en familjemedlem lever med HIV/AIDS? Hur hanterar närståendes sin livssituation och de svårigheter som situationen ger upphov till? Vilka förväntningar har närstående på samhället när det gäller att underlätta för deras situation? Nedan följer diskussion av vald metod och studiens resultat. 

6.1 METODDISKUSSION 

6.1.1 Val av metod och ansats 
Eftersom syftet med studien är att undersöka upplevelser av hur de närståendes hälsa påverkas av att en familjemedlem lever med HIV/AIDS anses den kvalitativa studiedesignen som mest lämplig, då den är passande för att få en djup förståelse om människors personliga upplevelser och erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Det kan vara en fördel när man inte riktigt vet vilken information från målgruppen som kommer vara intressant. I just den här studien ger en kvalitativ metod en större frihet för målgruppen att utrycka sina upplevelser än vad en kvantitativ metod erbjuder. Förklaring är att i en kvantitativ undersökning vill författaren har koncisa svar så som ja och nej, aldrig, ibland och ofta, för att kunna samla ett kvantifierbart material. Nackdelar med kvalitativa studier som denna är dock att det inte går att generalisera slutsatser utifrån den på grund av dess begränsade storlek (Bryman, 2011). 
Författaren valde att en induktiv ansats ska ligga till grund för denna studie. Induktiva ansatser handlar om att dra slutsatser av erfarenheter för att komma fram till en ny teori medan deduktiva lämpar sig för logiska slutsatser där argumentation bygger på existerande utgångspunkter (Bryman, 2011). En induktiv ansats ansågs därför lämpligast eftersom slutsatserna i den här studien kommer att utgå ifrån upplevelser av närstående till familjemedlemmar som lever med HIV/AIDS och inte från någon bestämd teori. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är en kvalitativ induktiv ansats lämplig när författaren vill studera ett 
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fenomen med hjälp av individuella uppfattningar, vilket skapar en större förståelse för den empiriska kunskapen. 

6.1.2 Urval 
Urvalet av de personer som ingick i undersökningen utfördes av författaren, utgick från syftet med undersökningen och försökte att inkludera individer som på olika sätt representerar det som ska belysas. Ett avsiktligt urval lämpar sig för undersökningar då personer med en god kunskap och erfarenhet kring studieområdet efterlyses, i detta fall personer som lever med en familjemedlem som har HIV/AIDS. 
Eftersom intervjupersoner visade sig vara svåra att nå och på grund av en tidsbegränsning valde författaren att komplettera det avsiktliga urvalet med ett snöbollsurval. Bryman (2011) skriver att snöbollsurval innebär att en deltagare föreslår resten av deltagarna. Författaren av denna studie har försäkrat sig om att de första deltagarna var trovärdiga när de tillfrågades om att rekommendera eventuella ytterligare deltagare. I sammanhanget kan dessa personer vara en make, ett syskon, barn eller annan släkt för att få en spridning av hur de närståendes hälsa påverkas av att en familjemedlem lever med HIV/AIDS. Ålder och kön var inte relevant och urvalet bestod av fem kvinnor och en man.  

6.1.3 Datainsamling 
För att samla fakta genomfördes semistrukturerade intervjuer, som till skillnad från strukturerade intervjuer inte har ett färdigt frågeformulär som bör följas (Kvale & Brinkman, 2009). Författaren valde enskilda intervjuer istället för fokusgruppsintervjuer, då det finns en risk för att alla i gruppen där inte kommer till tals. I kvalitativa undersökningar är det av extra vikt att diskussionen och frågorna styrs på ett neutralt sätt, och frågorna bör inte vara onödigt avgränsade. (Kvale & Brinkman, 2009).  
Nackdelar med kvalitativa intervjuer är att metoden är alltför subjektiv eftersom resultatet från en kvalitativ studie bygger på forskarens egen tolkning av vad som är betydande. Ofta skapar forskaren en nära relation med deltagarna som anses inkräkta på den objektivitet som en kvantitativ studie skulle sträva efter. Fördelar med kvalitativa intervjuer är att forskaren under intervjuprocessen kan vara flexibel och ställa kompletterande följdfrågor för att få en ökad förståelse om intervjupersonernas tankar och upplevelser (Kvale & Brinkman, 2009). 
En intervjuguide utformades för att fungera som stöd för intervjuaren under intervjutillfällena, men alla intervjupersoner gav inte lika fullständiga svar och vissa fick därför fler följdfrågor. Bryman (2011) anser att en intervjuguide kan vara till hjälp för att distansera sig från intervjuprocessen samt öka objektiviteten då samma frågor då ställs till samtliga intervjupersoner. 
Enligt Polit och Beck (2006) är det att vikt att skapa ett utrymme som underlättar kommunikationen och främjar kontakten mellan intervjuaren och intervjupersonerna under intervjutillfällena. Två intervjuer ägde rum på café och fyra ägde rum hos två av intervjupersonerna. Dessa platser valdes i överenstämmelse med intervjupersonerna för att skapa en trygg miljö för intervjupersonerna, vilket författaren upplevde att det också gjorde. Störande moment som telefonsamtal uppkom men detta påverkade inte intervjuns förlopp. Intervjupersonerna hade rätt att avbryta intervjun och ställa frågor om det fanns något oklart eller om dem behövde lite egen tid att tänka efter. 
Samtliga presenterade intressant information men i helheten gav alla samma budskap. Enligt Polit och Beck (2006) är mättnad när datainsamlingen har nått gränsen när det inte kommer någon ny information.  



17 

6.1.4 Dataanalys 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) används innehållsanalyser för att granska texter från intervjuer och göra dem enklare att tolka och hitta likheter i. I denna studie valdes en manifest innehållsanalys istället för en latent för att analysera den samlade data, då författaren ville ta fram och belysa de närståendes upplevelser, vilket en latent innehållsanalys inte passar sig för.  
Efter att intervjuerna spelats in med mobiltelefon och noggrant transkriberats analyserades de stegvis. Meningsbärande enheter identifierades från intervjutexten och överfördes till koder, som sedan jämfördes med varandra och delades in i underkategorier, som sedan användes för att skapa kategorier. Kvale och Brinkmann (2009) betonar att all data inte behöver hamna i en viss kategori, då inga data bör uteslutas på grund av att det inte finns en passande kategori. Författaren upplevde svårigheter när det kom till kategoriseringen eftersom koderna ansågs passa in under flera kategorier.  

6.1.5 Kvalitetskriterier 
De kvalitetskriterier som valts för att mäta det kvalitativa innehållets kvalité är: trovärdighet, validitet och reliabilitet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  
Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att valet av metod är betydelsefullt för studiens reliabilitet och validitet. Validiteten i en kvalitativ studie bestäms av om den verkligen undersöker det som aves att undersökas och reliabilitet av om mätningen sker på ett pålitligt sätt och om resultatet blir detsamma ifall undersökning genomförs på nytt och av andra (Byman, 2011). Reliabiliteten stärks i studien genom att intervjuerna spelades in och av att samtliga intervjupersoner fått samma frågor under intervjutillfället.  
Trovärdigheten i studien kommer av huruvida det valda teoretiska perspektivet är relevant för studiens syfte eller inte, om det tydligt redogörs för hur studien genomförts samt om syftet och frågeställningarna besvarats och diskuterats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Trovärdigheten stärks i denna undersökning genom att en pilotintervju genomfördes för att försäkra intervjufrågornas kvalitet. Urvalet av intervjupersoner överensstämmer med studiens syfte eftersom endast personer som lever med en familjemedlem som har HIV/AIDS tillfrågades att delta i undersökningen, vilket också gör att intervjupersonernas svar är relevanta för att besvara frågeställningarna. Dessutom beskrivs att ljudinspelningar främjar trovärdigheten inför transkribering och analys (Kvale & Brinkmann, 2009). 

6.1.6 Etiska antaganden 
Studien har följt vetenskapsrådets (2015) fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, nyttandekravet och konfidentialitetskravet. 
Innan intervjuerna påbörjades upplystes deltagare om studiens syfte, om att deras deltagande var frivilligt och att de hade möjlighet att när som helst avbryta intervjun, vilket uppfyllde informationskravet. Ett informationsbrev skickades ut till samtliga deltagare där informationskravet och samtyckeskravet förklarades i detalj och de godkände alla sitt deltagande, vilket uppfyllde både informationskravet och samtyckeskravet. 
Konfidentialitetskravet har beaktats genom att personuppgifter skyddats och att det som sagts under intervjuerna inte förts vidare till obehöriga. Nyttjandekravet uppfylls genom att intervjupersoner informeras om att det material som samlas in endast används i forskningssyfte (Bryman, 2011). Ett problem kan vara att intervjupersonerna känns igen på grund av deras personliga erfarenheter, och för att förhindra detta tilldelades varje intervjuperson ett nummerlapp P1, P2…P6 som kom att vara den enda identitet som framkom under hela studieprocessen. 
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6.2 RESULTAT DISKUSSION  
Under mötet med de närstående var det intressant att kunna höra dem uttrycka sig öppet om hur HIV/AIDS ännu idag är tabu. Samtliga deltagare hade ett intresse för ämnesområdet. Tre aspekter framkom: hur de närstående upplever deras egen hälsa, hur de handskas med sin vardag och vilka förväntningar de har på samhället.  

6.2.1 Upplevde hälsa  
 
Oro  
Deltagarna beskrev hur deras egen hälsa påverkats av att de lever med en familjemedlem som har HIV/AIDS. Detta uttryckte sig i form av frustration, stress, oro, ångest och en känsla av otillräcklighet vilket även beskrivs i en kvalitativ studie genomförd i Thailand (Lee et al, 2010). Deltagarna säger att det är påfrestande att leva med en HIV-positiv person och berättar därför inte till andra för att undvika skam och skuld. Denna tystnad kan också tolkas som ett behov att skydda sig från negativa rektioner från familj och vänner, vilket också diskuterats i en studie om HIV-infekterade Afrikanska föräldrar som bor i Stockholm i Sverige (Åsander, 2010) 
Deltagarna talar om hur de isolerar sig på grund av rädslan av att behandlas negativt om sin situation skulle bli känd för släktningar, vänner och samhället. Deltagarna är eniga om att isoleringen och rädslan leder till en dålig livskvalitet och psykiska problem i form av låg självkänsla och depression, som även Li et al (2006)  beskriver i en studie som undersöker den roll som familjen spelar i utlämnandet av HIV-positiva i Kina.  
Samtliga deltagare nämner att familjestrukturen störs när en familjemedlem lever med HIV/AIDS i form av skavningar i relationer inom familjen, isolering, stress, skam, osäkerheter om framtiden och ångest i samband med sjukdomen. I en studie utförd i Sydafrika observerades liknande attityder (Brown et al, 2006). Denna studie har visat på att det är familjen, snarare än den enskilde, som påverkas av HIV/AIDS på ett tragiskt sätt. De som drabbas omfattar inte bara den biologiska familjen men också utökade familjeband som kan omfatta makar, barn, kusiner, mostrar, farbröder, mor och farföräldrar, nära vänner och grannar. 
 
Rädsla för fördomar och stigmatisering 
Många deltagare uppgav att de upplever stigmatiserande attityder och dömande beteenden på grund av att de lever med en person som har HIV/AIDS, styrkt av en studie genomförd i Nigeria av Alubo, Zwandor, Jolayemi och Omudu (2002). 
Deltagarna talade om att deras sociala vänkrets minskat betydligt på grund av att folk ofta har en felaktig uppfattning om hur den sjuke blev smittad, exempelvis genom drogmissbruk eller promiskuitet som det visats i en tidigare studie genomförd i Sydafrika av Brown et al (2006). I undersökningen framkom det att närstående till en familjemedlem med HIV/AIDS ofta känner sig diskriminerade och att de upplever att det negativa bemötandet grundar sig i brist på kunskap om HIV. 
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6.2.2 Coping 
 
Att berätta eller inte  
Deltagarna skildrar genom sina berättelser hur de tvingas leva under stor känslomässig anspänning och hur sjukdomen influerar familjens emotionella vardagsliv. Både närstående och den sjuke delar på all den oro, ångest och osäkerhet inför framtiden som HIV medför drabbade och deras familjer. Vidare beskriver deltagarna att det kan vara känslig att ta upp sjukdomen i familjens konversation. Detta har betydelse för de närståendes vilja att berätta om sjukdomen eller inte med tanke på det negativa bemötandet från samhället. Detta beteende går att jämföra med copingstrategier där människor tar tillvara på sin inre resurs och förhandlar med sig själv för att hitta ett sätt att göra sin livssituation uthärdlig. Detta bekräftas av Lazarus och Folkman (1984) som menar att det finns olika strategier vilka individen kan ta till hjälp av för att hantera en påfrestande situation. 
Deltagarna använder sig av en känslofokuserad form av coping så som det skildras av Brattberg (2008). Lazarus och Folkman (1984) menar att känslofokuserad coping är när en individ hittar strategier för att hantera en svår situation genom att konfrontera och reglera sina känslor och söka ett socialt nätverksstöd. Deltagarna beskriver, i kontrast till det som diskuterats tidigare, hur det faktiskt underlättar att berätta för vänner och familjen om sin situation när de väl finner modet att göra det, för det ovärderliga stöd de då får i retur. Denna strategi förklarar de närståendes behov av att söka förståelse och stöd bland vänner och familj i hanterandet av deras situation. Att sätta ord på sina känslor, dela med sig av sina upplevelser och få prata med någon som förstår hjälper deltagarna att hantera sitt vardagsliv. Det är det som är det positiva med att våga berätta, menar deltagarna. 
 
Socialt nätverksstöd 
Socialt nätverkstöd beskrivs i tidigare forskning som en komponent av känslofokuserad coping (Lazarus & Folkman, 1984). Det beskrivs alltså av deltagarna i denna studie att de sökt socialt nätverksstöd från familj och vänner när de vågat. Detta sociala nätverksstöd upplevs av deltagarna som positivt och nödvändigt, och det är något som Åsander (2010) också beskriver som grundläggande för att hjälpa människor som lever med HIV/AIDS att hantera sin vardag. 
 
Att acceptera sin situation 
Under intervjuerna belyser deltagarna att de lärde sig att leva med sjukdomen och dess påfrestningar för att kunna orka med vardagslivet. Vidare beskriver deltagarna hur de har vidtagit handlingar inriktade på sig själva och försökt ändra på sin inre attityd för att minska den negativa stressen i deras liv. Detta kan ses som en problemlösande strategi, en så kallad problemfokuserad coping, som är individens förmåga att analysera sin situation och försöka hitta lösningar för att bemästra svårigheterna med den (Lazarus och Folkman, 1984).   
Deltagarna lägger ytterligare vikt på att fokusera på att finna motivation för att orka med vardagslivet och detta är en komponent av just problemfokuserad coping. Den andra komponenten är att ge och söka information, vilket påminner om hur deltagarna också betonade vikten av en allmänt ökad information och kunskap om HIV/AIDS. Att sätta fokus på livet är en strategi som deltagarna använder sig av genom att finna en balans i sin inre inställning och ersätta destruktiva tankar med mer positiva sådana. Detta handlar inte om ett förnekande utan en vilja att leva och ta sig igenom svårigheter så som det bekräftas av Lazarus och Folkman (1984).  
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6.2.3 Förväntningarna 
 
Kunskap och samhällets inverkan 
Deltagarna betonar alltså hur viktigt en ökad kunskap och information om HIV/AIDS är för att minska dess spridning och för att förbättra samhällets attityd gentemot HIV/AIDS-positiva personer och deras närstående. Vidare berättar deltagarna att de anser att information om HIV och hur människor skyddar sig mot sjukdomen bör delges redan i tidig ålder, och detta beskriv också i andra liknande studier (Åsander, 2010).  
Ackerson, Ramanadhan, Arya och Viswanath (2011) visar i en studie genomförd i Indien att det finns ett stark och positivt samband mellan utbildning och ökad medvetenhet om HIV/AIDS. Ett ökat medvetande är i sin tur nödvändigt för att få stopp på HIV/AIDS-spridningen, och det framgick i denna studie att detta ojämlikhetsmönster, med en högre kunskap om men lägre spridning av HIV/AIDS hos högutbildade jämfört med lågutbildade, skulle kunna minskas med massmedias hjälp eftersom massmedia kan användas för information i syfte av att minska dessa sociala skillnader när det kommer till HIV/AIDS. 
 
Stöd till samtliga HIV/AIDS personer och deras närstående 
Deltagarna talade om övervägande positiva upplevelser av primärvården. Det nämndes dock av flera att det är den HIV/AIDS-sjuke som i för stor utsträckning sätts i fokus och att de närståendes hälsa ofta åsidosattes i förmån för de drabbade. En bättre förståelse av de många faktorer som är förknippade med de närståendes påfrestningar skulle kunna hjälpa till att utveckla insatserna för HIV-drabbade familjer, vilket även Tshililo och Davhana-Maselesele (2009) beskriver i en studie om familjeerfarenheter i vårdandet av HIV-patienter i Sydafrika. 
I svåra sammanhang är det enligt Lazarus och Folkman (1984) nödvändigt att genom olika copingstrategier försöka skaffa sig kontroll över sitt liv. Författaren har som tidigare nämnts identifierat att närstående till en person som lever med HIV/AIDS använder sig av både känslo- och problemfokuserad coping och socialt nätverksstöd för att kunna inta nya förhållningsätten både till sjukdomen och till livet i stort. 

6.3 SLUTSATS 
HIV/AIDS är en livsomstörtande sjukdom som påverkar både den sjuke och dennes närstående i form av känslor av skam, skuld, stress oro, rädsla, diskriminering och stigmatisering. Bristande kunskap om hur HIV smittas och hur man skyddar sig leder till det negativa bemötande som närstående till HIV-smittade idag utsätts för. Det är allas ansvar att uppsöka den information som behövs för att effektivt skydda sig mot HIV. Närstående till en familjemedlems som lever med HIV/AIDS använder sig av olika copingstrategier för att hantera sin vardag och de negativa emotionella reaktioner som situationen ger upphov till. Primärvården erbjuder idag effektiv behandling av sjukdomen men de närståendes behov tycks dock prioriteras efter den sjuke som får ett mer anpassat stöd. Denna studies resultat visar på en stor utmaning för den framtida forskningen när det gäller att utveckla insatser för att öka allmänhetens medvetenhet om HIV/AIDS samt att både HIV-positiva och deras närstående skall få det stöd de behöver.  
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Hej 
Jag heter Elsie Diane Niyonkuru och läser folkhälsoprogrammet på Mälardalens högskola i Västerås. Jag håller på att skriva mitt examensarbete som handlar om hur närståendes hälsa påverkas av att familjemedlem lever med HIV/AIDS.  
För att kunna samla den information jag behöver kommer jag att genomföra sex intervjuer. Intervjuer tar cirka en timme vardera och kommer att spelas in. 
Jag anser att denna undersökning är av vikt för att höra dina upplevelser om hur din hälsa påverkas av att du lever med en familjemedlem som har HIV/AIDS, men också för att kunna hitta lösningar för ämnet. 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. All information kommer att behandlas konfidentiellt och resultat kommer enbart att användas forskningssyfte samt att din medverkan i min studie kommer att vara helt anonym. 
Har du några funderingar, är du välkommen att kontakta mig. 
Med vänliga hälsningar 
Elsie Diane Niyonkuru            enu11001@student.mdh.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

BILAGA B: INTERVJUGUIDE 
Jag berättar om mig och vad studien handlar om samt informerar om samtyckekravet och konfidentialitetskravet. 
Syfte med studien är att undersöka hur närståendes hälsa påverkas av att en familjemedlem lever med HIV/AIDS. 
 
Upplevelsen 
Hur upplever du HIV/AIDS? Ser du det som en sjukdom, ett handikapp eller en börda? 
Upplever du att din egen hälsa påverkas av att en familjemedlem lever med HIV/AIDS och på vilket sätt? 
Hur upplever du att andra ser på HIV/AIDS (samhället/arbetet/familjen/partner) och på din situation, du som har en familjemedlem som lever med HIV/AIDS? 
Hur påverkas du av omgivningens uppfattning? 
 
Strategier för att hantera situationen 
Hur hanterar du att leva med en familjemedlem som har HIV/AIDS? 
Vad underlättar för att hantera situationen lättare? 
Vilka hinder som finns i omgivningen som försvagar din situation? 
Något du tycker skulle underlätta din situation? 
 
Förväntningar på samhället 
Har du sökt hjälp för att kunna hantera att leva med en familjemedlem som har HIV/AIDS? Berätta på vilket sätt? 
Vilka stöd finns det i samhället? Hur vill du att det ska se ut? 
Vilka är dem positiva och negativa förändringar i samband med det stöd du fick? 
Kan du beskriva hur du ser på framtiden? 
 
Vill du tillägga något som du tycker bör vara i intervjun? 
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