
  Sida | 1 

 

 

 

Hiv-positiva kvinnor sexualitet och 
barnafödande 

 

FF09 

 Författare 
Ewa Carlsson-Lalloo, klinik för Hud/STD, infektion, vårdhygien och ögon (HIVÖ) 

Åsa Mellgren HIVÖ, Marie Berg Göteborgs Universitet och Marie Rusner 
forskningsenhet  

 

Bakgrund 
Hiv kan idag tack vare de medicinska 

framgångarna jämföras med kronisk sjukdom 

rent medicinskt. Att leva med hiv, och särskilt 

som kvinna, påverkar sexualitet och 

barnafödande i hög grad. Forskargruppen har 

gjort en meta-syntes inom ämnet som visar på 

att det är en börda för kvinnorna, men att 

bördan inte är konstant utan den kan vara 

tyngre eller lättare. Det saknas svenska studier 

inom området och det finns därför ett 

kunskapsbehov för att kunna ge jämlik vård, 

samt kunna samtala med patienterna om 

detta viktiga ämne.  

Syfte/mål 
Syftet är att genom en fenomenologisk studie 

beskriva hur sexualitet och barnafödande 

erfars av hiv-positiva kvinnor i Sverige.  

Genomförande/metod 
18 hivpositiva kvinnor inom Västra 

Götalandsregionen, <18 års ålder djup-

intervjuades med öppna frågor. Ett strategiskt 

urval för att få en bred variation av fenomenet 

gjordes. Intervjuerna varade mellan 42-101 

minuter. Intervjuerna transkriberades och 

analyserades med fenomenologiskt 

livsvärdsperspektiv enligt Karin Dahlberg. Det 

innebär bland annat att behålla en öppenhet 

och tygla förförståelsen genom både 

intervjuerna och hela analysprocessen. 

Resultat 
Det preliminära resultatet visar att den 
essentiella innebörden av fenomenet 
sexualitet och barnafödande så som det erfars 

av hiv-positiva kvinnor, är att föreställningar 
om hiv-sjukdomens smittsamhetsgrad är så 
genomgripande att de styr centrala aspekter 
av sexualitet och barnafödande hos kvinnor 
med hiv.  

Att styras handlar om att ha känslan av att 
själv inte kunna välja och ta beslut över sin 
sexualitet och sitt barnafödande. Detta 
grundar sig på kvinnans egna föreställningar 
om smittsamhetsgrad, men också på vilka 
föreställningar omgivningen har på 
smittsamhet. Att känna sig reglerad kan 
motverkas av att få kännedom om hur 
smittsamheten fungerar, och genom att lära 
sig att hantera föreställningarna och känna 
acceptans känner sig kvinnan inte lika styrd i 
relation till sexualitet och barnafödande. Det 
handlar om att lära sig leva med hiv vilket 
innebär att känna acceptans och respektera 
sig själv. Konstituenterna är: smittsamheten 
begränsar sexualitet och barnafödande, 
smittsamheten kräver ansvarsfull sexualitet 
och ansvarsfullt barnafödande, behov av att 
veta smittsamhetsgrad samt adapterad 
sexualitet och adapterat barnafödande.  

Slutsats 

Resultatet visar att hiv påverkar kvinnornas 
sexualitet och barnafödande i hög grad och att 
det också påverkar kvinnans hälsa och 
välmående. Det finns ett stort behov hos 



  Sida | 2 

kvinnorna att få tala om dess ämnen för att 
uppnå en bättre hälsa. Sjukvården måste i 
större grad tala om dessa ämnen och hitta 
metoder och redskap för detta. Kvinnorna vill 
ha mer information och än mer praktiska råd 
om smittsamhet för att kunna hantera sin 
sjukdom och sin interaktion med 
omgivningen. Vikten av vilket stöd som 
kvinnorna behöver utforskas närmre.  
 

 


