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___________________________________________________________________________ 
 
Bakgrund: Idag lever 40 miljoner människor i världen med sjukdomen hiv. Vid hiv 
upplever individen ett lidande och en förändrad livsvärld. Förr sågs lidandet som något som 
borde bekämpas, nu kan det istället ses som en styrka i vissa situationer. Att drabbas av hiv 
påverkar hela familjen. Ett individuellt bemötande från vårdpersonal är betydande. Syfte: 
Syftet var att beskriva människors upplevelse av att leva med hiv. Metod: En narrativ analys 
baserad på sju självbiografier. Resultat: Resultatet beskrivs utifrån sex teman: att uppleva 
många olika känslor, att uppleva att sjukdom även medför något positivt, att succesivt skaffa 
sig kunskap om sjukdomen, bemötande och respons från andra, upplevelsen av vården och 
att uppleva oro och rädsla för att sjukdomen blir offentlig. Diskussion: Stöd från familj, 
bemötande av vårdpersonal och kunskap om hiv diskuterades. Stöttning från familj och 
vänner medförde att de inte kände sig ensamma i sin sjukdom. Respekt och lyhördhet 
upplevdes vara viktiga aspekter vid mötet med vårdpersonal. Mer kunskap om hiv minskar 
förutfattade meningar och fördomar i samhället. Slutsats: Att drabbas av hiv beskrivs som 
en chock. Att bli offentlig med sin sjukdom kan till en början kännas betungande. I efterhand 
kändes dock en lättnad då lögner och förnekelse inte längre präglade deras liv.  
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___________________________________________________________________________ 
 
Background: Today, 40 million people are living with hiv worldwide. Persons with hiv 
experience a individual suffering and a changed life world. Suffering were once something 
that should be fought, now it can be seen as a strenght in some situations. To suffer from hiv 
affects the entire family. An individual approach from health professionals is significant. 
Aim: The aim of the study is to describe people’s experiences of living with hiv. Method: 
A narrative analysis based on seven autobiographies was conducted. Results: The results 
are described based on six themes: to experience many different emotions, to experience a 
disorder also brings something positive, to gradually acquire knowledge about the disease, 
treatment and response from others, the experience of nursing and to experience anxiety and 
fear that the disease will be public. Discussion: Support from family, attitudes of health 
professionals and knowledge about hiv was discussed. The support from family and friends 
contributed to that they did not feel alone in their disease. Respect and responsiviness was 
felt to be important aspects of the meeting with health professionals. More knowledge about 
hiv can reduce the preconceptions and prejudices in society. Conclusion: To suffer from hiv 
is described as a shock. Becoming public with the disease may initially feel burdensome. In 
retrospect, however, they felt a relief when the lies and denial no longer marked their lifes.  
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INLEDNING 
Idag lever ungefär 40 miljoner människor i världen med humant immunbrist virus (hiv) 
(Suominen et al., 2010) och dagligen smittas cirka 7200. Hiv är en folkhälsosjukdom som 
fram tills idag dödat runt 30 miljoner människor (Röda korset, 2012). Eftersom botemedel 
mot hiv inte finns måste samhällena arbeta för att förebygga smittspridning. Intresset för 
denna studie uppkom då hiv är en sjukdom som ofta skapar förutfattade meningar och 
fördomar. Mer kunskap om hiv behövs för att öka förståelse och verklighetsuppfattning för 
hur det framkallar mänskligt lidande och stora konsekvenser för samhällen. Därför vill vi 
beskriva hur det är att leva med en kronisk sjukdom som hiv.  
 

BAKGRUND 

Sjukdomshistoria och patofysiologi 
Hiv är en sjukdom som orsakas av ett retrovirus. År 1959 uppkom det första fallet av 
hivinfektion i Belgiska Kongo i Afrika. Det finns två typer av hiv, hiv-1 och hiv-2. Hiv-2 är 
inte lika vanligt som hiv-1 och ger färre symtom, denna typ förekommer endast i Västafrika. 
Hiv-1 anses ha sitt ursprung från ett virus som schimpanser har. De flesta fall av hiv finns i 
utvecklingsländer, såsom länder i Afrika. Sjukdomen smittar vanligtvis via samlag och från 
mor till barn intrauterint eller via amning. En annan smittväg är också via blodtransfusion 
och orena sprutspetsar. Orsaken till den höga smittspridningen i utvecklingsländerna beror 
på kunskapsbrist, sämre sjukvård, fattigdom, sämre kunskaper om preventivmedel och 
påtvingade samlag (Ericsson & Ericsson, 2009). 
 
Hiv har ett eget enzym som kallas ”omvänt transkriptas”, detta enzym kan i den värdcell 
som angrips föra över sitt eget RNA-arvsanlag till en DNA-kopia. Denna process sker direkt 
efter att viruset lyckats infektera cellen. Efter denna smittöverföring går viruset in i en 
latensfas, under denna fas uppkommer inte specifika symtom. En hivinfektion har förmåga 
att kunna gömma sig intracellulärt en lång tid. Några månader efter en hivinfektion sker en 
balans mellan de infekterade och de friska lymfocyterna. Under denna period, som kan pågå 
under många år, är patienten symtomfri och har därmed utvecklat en kronisk sjukdom. 
Immuncellerna angrips och därmed försämras immunförsvarets förmåga att producera 
antikroppar då immunsystemet försvagas. De symtom som kan uppstå tidigt i sjukdomen är 
feber, frossa, aptitlöshet och halsont. Dessa symtom kan senare avta efter några veckor. 
Trötthet och viktminskning är symtom som kan uppkomma senare. Hivinfektionens slutfas 
är aids, acquired immune deficiency syndrome, där kroppen kämpar för att överleva alla 
infektioner som uppkommer och som kroppen vanligtvis klarar av att ta hand om. Vid 
behandling av hiv används bromsmediciner vilket gör att sjukdomsförloppet bromsas 
(Ericsson & Ericsson, 2009). Då botemedel inte finns mot hiv kombineras olika läkemedel 
för att minska resistensutveckling (Norlén, 2014). 
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Hiv i världen och Sverige 
Det finns ungefär 40 miljoner människor i världen som är hiv-positiva idag 
(Folkhälsomyndigheten, 2015). Hivinfektioner är främst ökande i länder runt Östersjön. 
Enligt rapporter har Estland högst antal rapporterade fall av hiv bland vuxna i hela Europa 
(Suominen et al., 2010). Antalet registrerade individer med hiv-diagnos fortsätter att öka 
globalt eftersom tillgång till behandling har medfört att det går att leva längre och med färre 
symtom. År 2015 var det 15,8 miljoner människor som genomgick behandling i världen. 
Även om hivinfektioner har minskat så finns det fortfarande ett stort antal dödsfall orsakat 
av hivinfektioner och aids varje år. Under 2014 var det omkring två miljoner människor som 
var nyupptäckta med hiv och 1,2 miljoner avled av dess följder (UNAIDS, 2015). Sydafrika 
är den mest utsatta delen i världen med hivinfektioner och mer än 15 procent av befolkningen 
lever med sjukdomen. Hiv-epidemin i Sydafrika har kommit till en punkt där det varken 
minskar eller ökar i utvecklingen av sjukdomen (Zuma, Manzini & Mohlabane, 2014). 
 
För att förebygga ökning av hiv framställdes ett underlag av Förenta Nationerna (FN) för att 
minska ökningen. I underlaget finns riktlinjer om hur människor ska undvika infektionen 
samt stoppa hiv-överföring från mamma till barn. Alla som är drabbade ska få behandling 
och forskning om vaccination ska fördubblas för att hitta ett botemedel. Dessutom framgår 
det att människor och familjer som drabbas av hiv ska ha rätt till stöd. Syftet med detta 
underlag är att alla länder i världen ska kunna utgå ifrån denna och skapa sina egna mål för 
att stoppa ökningen av hiv (UNAIDS, 2011). 
 
Idag lever ungefär 7000 personer med hiv i Sverige. 400-500 nya fall av hiv rapporteras 
varje år och mer än hälften av dessa har fått infektionen innan de immigrerat till Sverige. En 
stor andel av de som lever med hiv har ingen kännedom om detta och diagnostiseras därför 
inte. Antal personer som diagnostiserats med hiv i Sverige har varit densamma under de 
senaste tio åren (Folkhälsomyndigheten, 2015). Sverige strävar efter att diagnostisera 
sjukdomen snabbt för att behandlingen ska påbörjas i tid och för att undvika smittspridning.  
(Widgren et al., 2014). Samhället strävar efter att hivtest ska vara lättillgängligt och att 
rådgivning är av god kvalitet därav är sjukvården villig att hjälpa de som önskar att testa sig 
för hiv (Folkhälsomyndigheten, 2015). En handlingsplan ligger till grund för att erhålla 
förebyggande insatser vilket innebär att minska smittspridningen och minska följderna av 
infektionerna för samhället och individen. Samhället bör engagera sig i informationen och 
arbetet kring hiv och dess förebyggande syfte (Regeringskansliet, 2004).  

Smittvägar 
Enligt smittskyddslagen 3 § kap. 1 SFS 2004:168 innebär smittsamma sjukdomar det som 
överförs mellan människor i samhället och som kan innebära fara för hälsan. Hiv är ett virus 
som kan få spridning i samhället, därför är det en lag på att anmäla dessa infektioner då de 
är anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga. Wahren och Wahren (2007) skriver att hiv 
främst smittar via oskyddat samlag. Viruset tränger sig in via slidan, blygdläpparna och 
ändtarmen eller penis och sår i underlivet ökar risken för hiv-smitta. Homosexuella män är 
de mest utsatta på grund av analt sex, många partners och oftast ingen användning av 
kondom. Hiv sprids vanligen också bland narkomaner på grund av orena sprutspetsar. I 
utvecklingsländerna används samma sprutspetsar och sprutor till många patienter av 
ekonomiska skäl. Sjuksköterskor som sticker sig på sprutspetsar i Sverige smittas sällan 
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eftersom  behandling med lokal rengöring och antivirala läkemedel sker omedelbart (a.a.). 
Hivinfektionen läker aldrig självmant och den som bär på viruset har det resten av livet. Blod 
och andra kroppsvätskor kan då vara smittsamma under en lång period 
(Folkhälsomyndigheten, 2015).  
 

Att leva med en kronisk sjukdom 
Kronisk sjukdom är ett långvarigt eller livslångt sjukdomstillstånd som det inte finns något 
botemedel mot. Att leva med en sjukdom som är kronisk innebär att livet skiftar mellan 
lidande och tolerans. Människan får leva med en ändrad syn på sin kropp då den egna 
kroppen blir ett hinder i det dagliga livet. Detta medför medvetenhet om ensamhet i sin 
sjukdom då ingen kan uppleva eller känna samma sak som den sjuka, därav kan otrygghet 
upplevas och skapa rädsla för försämring. Hopp och förtvivlan är något som upplevs ofta 
vid kronisk sjukdom och målet är att underlätta det dagliga livet. Kronisk sjukdom är oftast 
smärtsam på grund av att behandlingar kan kännas utmattande och då smärtan både kan vara 
psykisk och fysisk (Öhman, 2014). Osäkerhet, dålig självkänsla och förlorat självförtroende 
är en del känslor som förknippas med kronisk sjukdom (Ahlström, 2007). Ovisshet om 
framtiden finns ständigt för att inget botemedel finns och detta medför oroligheter kring 
döden. Även om sjukdomen är kronisk finns ett hopp om att ett botemedel ska uppfinnas 
och att upplevelse av hälsa ska infinnas Att få information och kunskap om vad som händer 
i kroppen vid kronisk sjukdom innebär att en lättnad uppstår och lidandet lindras (Öhman, 
2014). Eriksson (1994) skriver att lidandet och dess upplevelse är unikt för varje individ. 
 
Vid hiv upplever individen att sjukdomen förändrat dem som människor. Att bli sjuk och 
vistas mycket på sjukhus innebär förlust av sociala kontakter både på arbetet och i privatlivet. 
Brist på självständighet och av privatliv kan finnas då upplevelse av att vara utlämnad till 
bland annat sjukvårdspersonal finns. Att vara beroende av någon annan, som i detta fall är 
sjukvården kan påverka individen psykiskt. Patienter vill ofta hemlighålla sin sjukdom 
samtidigt som stöd och lyhördhet önskas från vårdpersonal och anhöriga. Det tar tid att inse 
och acceptera sitt nya liv med hiv. När patienter söker vård för sin sjukdom får de en känsla 
av att de behandlas som objekt av vårdpersonal vilket upplevs kränkande och detta resulterar 
i förlust av värdighet (Ahlström, 2007). Enligt Öhman, Söderberg och Lundman (2003) anser 
patienterna att livssituationen förändras på grund av sjukdomen. Dessa funderingar ligger 
till grund för acceptans och förändringar i samband med sin kroniska sjukdom. En förvirring 
hos patienterna kan uppstå om sjukvårdspersonalens information och förklaringar inte 
överensstämmer med deras inre känslor och tankar.  
 

Livsvärld 
Dahlberg och Segesten (2010) skriver att genom livsvärlden upplevs hälsa, lidande, 
välbefinnande och sjukdom. För adekvat vård krävs goda kunskaper och förmågor att se 
individen som unik. Hälsa och välbefinnande ska ses individuellt utifrån individens behov. 
Genom att vården utgår ifrån livsvärlden påbörjas en utveckling för att återuppbygga 
livsgnistan och balansen. Livsvärlden delas med andra, dock är den individuell och unik för 
var och en. Med livsvärlden som grund kan kroppen ses som en subjekt kropp, en ”levd” 
kropp. Vilket innebär att kroppen består av minnen, erfarenheter, tankar, upplevelser, 
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känslor och visdom. Kroppen är därmed meningsskapande och meningsbärande. Att ha 
livsvärlden som utgångsläge innebär att det vardagliga livet är i fokus. Människan är mer än 
bara sin sjukdom, därför är det av stor vikt att vårdpersonalen ser till deras livsvärld. Att ha 
förståelse för livsvärlden hjälper oss att förklara, beskriva och förstå vardagsvärlden och 
hälsa, samt dess lidande och vårdande. Stanley (2014) och Bello (2013) beskriver att en stor 
förändring i livet sker när individen får ett hiv-besked. Människor med hiv upplever en 
försämrad livsvärld där depression och ångest förekommer. De upplever att förhållanden, 
relation till familjen och det själsliga påverkas. Gifta kvinnor och män ansågs ha bättre 
livskvalitet då de får fysiskt, känslomässigt och socialt stöd från sin partner. 
 

Lidande 
Det finns tre typer av lidande: sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. 
Sjukdomslidande innebär att sjukdomen tar över kroppens resurser. Livslidande syftar till 
ett lidande som visar sig i den mänskliga kroppen när det liv som levts skapar obehag i 
kroppen. Vårdlidande uppstår när vårdpersonalen inte uppmärksammar patienten och dess 
välbefinnande (Lindwall, 2012). Att leva med hiv anses som ett konstant lidande. Människor 
som får beskedet att de har hiv känner sig tvungna att gå igenom sin sjukdom ensamma. På 
grund av detta uppstår en ensamhet i sjukdomen vilket leder till lidande (Leyva-Moral, 
Sánchez, Lluva-Castaño & Mestres-Camps, 2015).   
 
Lidande kan enligt Wiklund-Gustin (2014) beskrivas från två olika perspektiv, 
utifrånperspektiv och inifrånperspektiv. Utifrånperspektiv tolkar lidandet som en allmän 
upplevelse hos människor, medans inifrånperspektivet tolkar mer utifrån den enskilda 
individens syn. Genom trygga relationer kan lidande förebyggas då rädsla för ensamhet och 
oduglighet hindras. Vidare beskriver dem att förr sågs lidandet som något dåligt som borde 
bekämpas, nu kan lidandet ses som en styrka i vissa situationer som kan ha en betydande 
roll för individen. Att våga visa lidande samt tala om det anses göra individen starkare och 
mer bekräftad av andra, som till exempel av vårdpersonal. Deal (2011) skriver att finna 
mening i sitt lidande är huvudsaken för att kunna bekämpa den. Sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal ska finnas till för patienterna för att skapa en miljö för läkning.   
 

Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med hivsmitta 
Hiv är en sjukdom som väcker starka känslor som leder till utmaningar i sjukvården. Både 
sociala och etiska aspekter påverkar vården av patienter med hiv. Bristande kunskaper 
medför negativa känslor samt rädslor inför vård av hiv-patienter, sjuksköterskor väljer då 
helst att avstå från att möta dessa patienter. Sjuksköterskor med stor erfarenhet av vården 
uttrycker ändå stor oro för patienter med hiv och rädsla för att bli smittade. Att vårda en 
patient med hiv orsakar oftast ångest, rädsla och skapar obehag. Sjukvårdspersonal kan se 
denna sjukdom som en skam då den vanligtvis överförs sexuellt. Uppfattningen av patienter 
med hiv i sjukvården beror på hur smittan har överförts. Sjuksköterskor är mer accepterande 
om smittan skett genom stickskador än om de är sexuellt överförbara. patienter (Röndahl, 
Innala & Carlsson, 2003; Kagan, Lee-Ovadia & Kaneti, 2009). I studien av Röndahl et al., 
(2003) framgick det att 36 procent av sjuksköterskorna skulle avstå att vårda patienter med 
hiv (a.a.). Vissa sjuksköterskor upplever sjukdomen som psykiskt påfrestande då de visar 
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stor empati för patienterna eftersom de vill göra mer än vad kunskapen räcker till. 
Sjuksköterskorna uttrycker att mer information behövs om hur de kan hantera sina egna 
tankar och känslor (Röndahl et al., 2003; Kagan et al., 2009). I studien av Sherman (2000) 
och Välimäki (2008) beskriver sjuksköterskorna en hängivenhet till att ta hand om patienter 
med hiv/aids. Mod behövs för att komma över rädslan över sjukdomen. Medvetenhet finns 
kring riskerna med hiv/aids och vilka hygienrutiner som bör användas. Sjuksköterskorna 
strävar efter att alltid stödja patientens värdighet och minska förutfattade meningar.  
 

PROBLEMFORMULERING 
Hiv är ett folkhälsoproblem i hela världen. Människor är väl medvetna om att sjukdomen 
finns, ändå så saknas ofta kunskap och förståelse för hur hiv smittar. Hiv är en sjukdom som 
oftast smittar via samlag, blodtransfusion eller infekterade kanyler. Utveckling och kunskap 
om hiv måste spridas för att ändra på attityder i samhället med vikten av att veta hur det 
smittar. Fördomar, åsikter och okunskap hos sjukvårdspersonal är vanligt förekommande på 
grund av rädslor för sjukdomen trots att hiv är vanligt. Alla människor ska bemötas med 
respekt och värdighet oavsett sjukdom. Kunskap behövs till sjuksköterskor för att kunna ge 
bättre omvårdnad och bemötande. Studien är därmed viktig för att uppmärksamma hur 
människor med hiv upplever sitt dagliga liv. 
 

SYFTE 
Syftet var att beskriva människors upplevelser av att leva med hiv. 
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METOD 
För att få en större inblick och förståelse för hur det är att leva med hiv valdes självbiografisk 
studie. För att besvara uppsatsens syfte har sju självbiografier lästs och analyserats för att 
sammanställa ett resultat. Dahlborg-Lyckhage (2012) beskriver att narrativ studie innebär 
att materialet har en berättande karaktär. Dessa berättelser kan bygga på självbiografier och 
analyseras utifrån kvalitativ analys (a.a.). Kvalitativ analys av biografier beskrivs som ett 
sätt att skapa förståelse för en människa och dennes livssituation. Denna typ av metod 
används för att beskriva människans upplevelser, behov och erfarenheter (Segesten, 2012). 
Självbiografier analyseras och utformar ett resultat utifrån en sann berättelse. Fördelen med 
en narrativ metod är att få en verklig uppfattning och en inblick i deras upplevda situation 
och vardag. Nackdelar med denna typ av metod är att sanningen kan ha dramatiserats och 
händelser kan ha förvrängts (Dahlborg-Lyckhage, 2012). 
 

Urval 
Inklusionskriterierna för studien var att självbiografierna skulle vara på svenska eller 
engelska. Sökningen begränsades inte till någon världsdel då upplevelsen av hiv ville 
studeras oberoende på land. Självbiografier med både manliga och kvinnliga författare 
användes då kön eller sexuell läggning inte var betydande i studien. Böcker skulle vara 
skrivna av vuxna, barn och ungdomar exkluderades därmed för att de vuxnas upplevelser 
och erfarenheter av hiv ville studeras. Detta på grund av att självbiografier ville läsas och 
det fanns inga skriva av barn. Att få fram fakta om barns upplevelser av hiv är begränsad 
och självbiografier skriva av barn finns inte. En exklusion av äldre böcker gjordes inte då 
författarna i föreliggande studie ville utforska hur det är att leva med hiv oberoende på årtal. 
 

Datainsamling 
Litteratursökningen genomfördes via sökbaserna Bokus och Bokbörsen. Sökorden hiv och 
biografier har använts för att hitta relevant litteratur. Antal träffar på Bokus var 31 och på 
Bokbörsen 132. På Bokus lästes alla rubriker och sammanfattningar och därefter valdes en 
bok ut. På Bokbörsen lästes alla rubriker och fem böcker valdes sedan ut. De sex böckerna 
som valdes var de som svarade bäst på syftet till studien. Till en början lästes sex 
självbiografier, sedan valdes en bok till för att utöka innehållet i resultatet. Se bilaga 1. Den 
sistnämnda boken hittades i biblioteket med hjälp av en bibliotekarie. 
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Figur 1. Översikt av självbiografier 

Titel Författare Årtal Ursprungsland 
Mitt positiva liv Andreas Lundstedt och 

Cecilia Blankens 
2012 Sverige 

Ophelias resa Ophelia Haanyama 
Ørum och Agneta 
Larsson  

2007 Zambia 

Man är inte så förståndig 
när man är sjutton år 

Barbara Samson 1996 Frankrike 

Fotspår Steve Sjöquist 2010 Sverige 
The naked truth Marvelyn Brown och 

Courtney Martin 
2008 Usa 

I sin skugga Walter Heidkampf 2010 Sverige 
Sighsten Sighsten Herrgård och 

Carl Otto Werkelid 
1988 Sverige 

 

Analys 
Dahlborg-Lyckhage (2012) skriver att en narrativ analys genomförs i tre olika faser för att 
få fram en helhet, utifrån denna helhet bildas delar som sedan bildar en ny helhet. För att 
synliggöra textens helhet påbörjas analysen i ett bekantgörande skede, vilket betyder att 
författarna sätter sig in i materialet. Denna helhet ligger sedan till grund för vad den 
sönderdelade texten kan kopplas till. Därefter startar den faktiska analysen där data avskiljes 
från sitt sammanhang och tolkas som olika innehåll vilket innebär att texten delas upp i 
meningsbärande delar. Därefter markeras de likheter och skillnader som bildar olika teman. 
Utifrån de teman som formats kan ett mönster beskrivas. Textens delar sätts ihop vilket 
resulterar i att de som studeras kan tolkas på ett nytt sätt. Detta är sista steget i analysen 
vilket gör att texten kan hanteras som en ny helhet. 
 
Självbiografierna delades upp mellan författarna, dessa lästes sedan igenom noggrant. Det 
som svarade på syftet ströks över med överstrykningspenna och det som inte svarade på 
syftet sorterades bort. Författarna i föreliggande studie delgav sedan varandra information 
om böckerna för att båda skulle vara insatta i vad de handlade om. Därefter sammanställdes 
alla överstrykningar från böckerna på enskilt dokument. Färgpennor användes för att urskilja 
likheter och skillnader. Likheterna från varje bok fick en specifik färg och utifrån dessa 
färger bildades sex teman. Dessutom användes citat ur böckerna för att styrka resultatet.  
 

Etiska överväganden 
Forskningsetik innebär att etiska överväganden görs av vetenskapligt arbete. Detta betyder 
att respekt för människor ska beaktas och reflektioner kring värderingar och fördomar ska 
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uteslutas (Kjellström, 2012). Enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
(SFS 1960:729) ska hänsyn tas till författarna och därför ska inga feltolkningar av deras 
självbiografier finnas. Författarna har själva godkänt publicering av deras självbiografier 
därmed behövs inga tillstånd vid användning (Dahlberg-Lyckhage, 2012). 
 
Resultatet ska bygga på författarnas egna upplevelser och resultatet ska inte förvrängas. 
Författarnas egna ord ska bygga på äkthet således ska hänsyn tas till varje författares 
självbiografi (Danielson, 2012). Författarna till föreliggande studie anser att andras arbete 
inte ska kopieras och oredlighet ska inte förekomma. Enligt Kjellström (2012) betyder 
oredlighet när en person avsiktligt förvränger eller påverkar innehållet i en studie. Detta kan 
vara tillexempel att ändra i studiens resultat eller plagiera text. Plagiat innebär att andras 
idéer, ord eller resultat tas för att själv använda dessa utan att referera till författaren. Plagiat 
kan även innebära användande av andras data utan att fråga om lov. 
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RESULTAT 

Figur 2. Översikt av teman 

 Att 
uppleva 
många 
olika 
känslor 

Att 
succesivt 
skaffa sig 
kunskap 
om 
sjukdomen 

Bemötande 
och 
respons 
från andra 

Upplevelsen 
av vården 

Att 
uppleva 
oro och 
rädsla för 
att 
sjukdomen 
blir 
offentlig 

Att 
uppleva 
att 
sjukdom 
även 
medför 
något 
positivt 

Lundstedt 
(2012) 

X X X X X X 

Haanyama 
Ørum 
(2007) 

X  X   X 

Samson 
(1996) 

X X X X X X 

Sjöquist 
(2010) 

X  X X  X 

Brown 
(2008) 

X X X X X X 

Heidkampf 
(2010) 

X  X  X  

Herrgård 
(1988) 

X X X X X  

 

Att uppleva många olika känslor 
Informanterna beskrev att hiv beskedet kom som en chock där en dörr stängdes och en ny 
dörr öppnades, där livet blev till en verklighet. De upplevde känslor som tomhet, skam och 
skuld på grund av att de kände sig oansvariga och förstod inte hur detta kunde hända just 
dem. Genom att bära på ett sådant virus kände de sig som en livsfarligt hot, därmed upplevde 
de sig själva som smutsiga och äckliga. Då hiv är en sjukdom som i dagsläget inte har ett 
botemedel upplevde informanterna sig som hjälplösa och förtvivlade. Rädsla beskrevs som 
en stor tyngd de bar på dagligen då oro infanns över att det vardagliga livet skulle förändras. 
Denna rädsla sågs som en psykisk påfrestning eftersom depression utvecklades och därför 
orkade de inte med vardagen. De sörjde sitt förlorade liv, att inte vara som alla andra. Detta 
resulterade i att de kände sig mindre värda som människor.  
 

I couldn’t imagine other people accepting me, much less respecting me, if i 
couldn’t accept and respect myself. (Brown, 2008, s. 148)  

 
Efter år med sjukdomen började informanterna känna mer acceptans över sin sjukdom då 
det är något de vet att de för alltid kommer att få leva med. Hoppet och livsgnistan kom 
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tillbaka vilket resulterade i en försoning med sig själva där de stegvis lärde sig att leva med 
sjukdomen.  
 
Att leva med lögner blev en mental påfrestning där de ständigt fick leva med att de själva 
visste och andra inte. Detta blev som en tomhet inombords, det kändes som att leva i 
förnekelse. Vidare förklarade de att det blev som en fasad utåt och rädsla och ångest 
inombords. Mycket gråt av frustration uppkom av att ständigt leva i en lögn och förnekelse 
om sin situation trots att de visste att berätta för andra skulle få dem att må bättre. En del av 
informanterna underhöll sig med karriär och droger för att slippa hantera sin sjukdom och 
sin livssituation. Senare i sjukdomen kom de till insikt med att de behövde förlåta sig själva 
för vad de utsatt sig för de senaste åren när det gäller lögner, förnekelse och droger. 
 

Jag tror på att sätta ord på upplevelser för att upptäcka att man är mindre 
ensam, för ofta delar man tankar och erfarenheter med andra. (Sjöquist, 2010, 
s. 34) 

 
Att diagnostiseras med hiv ansågs vara ett avståndstagande från förhållanden och att bli 
utestängd från gemenskap och beröring. De kände sig utanför och föraktade i samhället. 
Förhållanden och sexualitet påverkades av sjukdomen då de inte vågade berätta för nya 
partners om sin situation. Att yttra sig om sin sjukdom ansågs vara pinsamt och skamligt. På 
grund av detta medförde det att de kände sig ensamma i sin sjukdom och sjukdomen sågs 
därmed som ett hinder. En informant beskrev sig inte vara ensam då hen visste att det fanns 
andra människor som också var utsatta i samhället och detta blev då en tröst. 
 

Jag ser en framtid i ensamhet. En ofrivillig ensamhet där jag är den ende som 
har tillåtelse att vidröra mig. (Heidkampf, 2003, s. 15) 

 
De flesta förknippade sin hiv diagnos med döden. De ansåg att denna diagnos var som en 
dödsdom. En informant föraktade sig själv och sin sjukdom så mycket att självmordsförsök 
begicks. Alla läkemedel som behövde tas dagligen samt dess biverkningar var en börda i 
vardagen vilket gjorde att uppgivenhet och frustration infanns. Rädsla och ångest för döden 
medförde att de genast började planera sina begravningar för att de själva skulle få bestämma 
hur världen skulle minnas dem. Att prata om döden med familj och även med professionell 
hjälp var en självklarhet för vissa av informanterna. Oro över framtiden och hur lång tid de 
hade kvar i livet gjorde att de ville upptäcka så mycket som möjligt av världen och ta vara 
på tiden med familj och vänner.   
 

På två dagar dödade han mig. Jag var oskuld, jag litade på honom, jag gav 
honom min själ, jag gav honom min kropp, jag gav honom allt och han 
prackade på mig döden. (Samson, 1996, s. 187) 
 

Att succesivt skaffa sig kunskap om sjukdomen 
Okunskap om vad hiv är och hur den sprids visades bland de flesta informanter. Att det bland 
annat var en sexuellt överförbar sjukdom var för många oklart. En del hade förutfattade 
meningar vid sitt sjukdomsbesked och kopplade direkt hiv som en sjukdom som 
prostituerade, fattiga och homosexuella hade. En annan informant växte upp i ett land där 
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hiv var vanligt förekommande och hade mer kännedom om hiv och vad det innebar. Vidare 
berättade informanterna att alla blivit smittade via samlag, dock visste inte alla vid vilken 
tidpunkt eller av vem. Trots okunskapen om hiv ville de veta vad som kunde göras för att 
överleva hiv samt leva med det. Ju mer information om sjukdomen, ju mer verklig skulle 
den bli och ju mer förståelse för den skulle infinnas. Böcker och internet var till hjälp för att 
samla bra information om sjukdomen. Dock var många eniga om att informationen på 
internet och i böcker var mer generell och övergripande. Därför kunde de inte förlita sig på 
att det som stod passade in på just deras livssituation. Informanterna fick bra information av 
vårdpersonalen vilket de tyckte var en säkerhet. De kunde därmed ställa frågor om deras hiv 
och få individuell vård utifrån deras önskan och behov. 
 

Människor med hiv ska kunna våga träda fram, berätta om sin sjukdom och 
inte mötas med rädsla, fördomar, intolerans och diskriminering. (Sjöquist, 
2010, s. 22) 

 

Bemötande och respons från andra 
Att berätta för sin familj tycktes vara betungande då oro och funderingar för vad familjen 
skulle tycka och tänka om beskedet infanns. Stolthet, rädsla och förödmjukelse var något 
som också spelade stor roll. En rädsla över hur sjukdomen skulle uppfattas av andra vägde 
tungt i beslutet att berätta eller inte. En informant beskrev att hen för alltid ville hålla sin 
sjukdom hemlig för att slippa bli utstött och ratad i samhället. De flesta kände en skam över 
att behöva berätta för sina vänner och andra bekanta om sin sjukdom. 
  

Hur kunde jag undanhålla något så stort från dem? Att jag inte skämdes. Fast 
det gjorde jag. Jag skämdes som en hund. Men rädslan över att att bli 
övergiven var större än skammen. (Lundstedt, 2012, s. 136) 

 
När de valde att berätta om sin sjukdom för familj, vänner och bekanta sökte de bekräftelse 
och respekt. Stöd och bra respons gjorde att de kunde känna lycka och lättnad. Även ett lugn 
och en tillfredsställelse uppkom efter detta då de inte längre behövde bära på en hemlighet. 
Genom att omgivningen accepterade sjukdomen resulterade det i att de själva kunde 
acceptera den. Att berätta för sin familj var något av det svåraste de gjort, dock medförde 
det en enorm styrka då familjen alltid fanns där som stöd när det behövdes. 
 

Att jag orkat alla dessa år beror bland annat på att jag har försökt se min 
livssituation med öppna ögon, och jag har fått dela tankar och känslor av lycka 
och oro med andra människor. (Sjöquist, 2010, s. 29) 

 

Upplevelsen av vården 
De flesta informanter beskrev vårdpersonalens bemötande som bra, de var engagerade med 
både hjärta och hjärna. Det var en stor tröst att vårdpersonalen var närvarande, lyssnade, 
mötte med respekt och var medvetna om deras livssituation. Att ha samma vårdpersonal vid 
varje besök på sjukhus ansågs som en stor trygghet. Bra och tydlig information gavs till de 
flesta informanterna och vårdpersonalen ansåg inte att hiv behövde förstoras upp. En 
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informant ville inte att vårdpersonalen skulle ge hen hopp då hen för varje dag kände sig 
sämre, det respekterades. Informanten vågade inte själv hoppas på att bli bättre. Trots ett bra 
bemötande från vårdpersonal ansågs besöken på sjukhuset vara känslomässigt påfrestande. 
En sorg infann sig alltid när informanterna klev innanför dörrarna till sjukhuset. Efter 
sjukhusbesöken kändes oftast en lättnad då de oftast fått positiva besked. Detta medförde att 
informanterna kunde släppa på sina känslor såsom att ägna sig åt självömkan, att vara ledsen 
och tycka synd om sig själva.  
 
Ett bra bemötande gavs inte alltid. En vårdpersonal kunde inte ge tillräcklig information till 
en av informanterna vilket medförde att hen kände sig illa till mods. Annan vårdpersonal 
visade ingen respekt i bemötandet då olämpliga saker sades om hiv och om informanten 
själv. Detta gjorde att hen berövades på hopp och livsglädje.  
 

Att jag, i en situation där jag är patient och därmed underläge, fått ett 
oacceptabelt bemötande. Varför skickade hon inte in en orädd kollega?. 
(Sjöquist, 2010, s. 41) 

 

Att uppleva oro och rädsla för att sjukdomen blir offentlig 
Då vissa av informanterna var offentliga personer infanns en rädsla för hur tidningar och 
andra sociala medier skulle tolka och uttrycka deras historia när de till slut valde att berätta 
om sin sjukdom och sin nya livssituation. Tidningarna förvrängde till viss del informationen 
som de fått till sig. Informanter uttryckte att ett offentligt dokument medförde att allt kändes 
mer verkligt. Det gick inte att gömma sig eller neka det som stod skrivet i pressen. Att bli 
offentlig medförde en rädsla för att bli nekad jobb i framtiden, därav skulle deras karriärer 
påverkas. Att berätta för medier var skrämmande på grund av tanken på hur andra människor 
skulle reagera. En informant beskrev att hen själv hade förutfattade meningar om andra 
människor och vad de skulle tycka och tänka om hen. Det var ett stort misstag då alla 
människor har olika syn på hiv. De flesta av informanterna valde själva att träda fram innan 
tidningarna fick reda på något, därmed fick de själva berätta om sin sjukdom. Efter att en av 
informanterna varit i kontakt med en tidning infanns en stor oro över hur omgivningen skulle 
reagera och hantera informationen som då blev offentlig för alla. När informationen väl var 
offentlig öppnades nya dörrar och flera intervjuer gjordes med andra tidningar och 
organisationer vilket gav positiva resultat.  
 
All positiv respons som informanterna erhöll resulterade även i att de kände sig stolta och 
kunde därmed sluta skämmas över sin sjukdom. Genom att bli offentlig i samhället fick 
andra individer med hiv någon att se upp till. Informanterna skämdes inte längre över sin 
historia och kunde istället njuta av att föreläsa och utbilda andra människor om hiv och hur 
hiv påverkar deras dagliga liv. En informant valde att berätta om sin sjukdom i tv och blev 
därmed första svensken att tala offentligt om hiv. På grund av detta medförde det att 
samhället började uppmärksamma hiv på ett annat sätt och detta fick positiva resultat.  
 

Ovanför mig är himlen oändlig och jag känner en varm lycka, stor förtröstan 
och en oförklarlig hoppfullhet. (Herrgård, 1988, s. 282) 
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Att uppleva att sjukdom även medför något positivt 
Informanterna ville att hiv skulle bli accepterat i världen därför valde de att gå ut med sin 
sjukdom för allmänheten. Att komma ut med sin sjukdom och berätta om den kunde rädda 
liv samt göra att andra människor också vågade komma ut. Detta resulterade i att de kände 
en stolthet, att de vågade dela med sig av sin sjukdom och sitt liv med hiv. Genom att öppna 
upp om sin sjukdom kändes en lättnad då de slapp lögner och förnekelse. För varje person 
de berättade för kändes mindre och mindre tyngd. Självförtroendet kom tillbaka och de 
kunde därmed uppskatta livet mer. Informanterna hade till slut kommit till ro med sig själva 
som hiv-positiva och de kände numera acceptans över sitt liv med hiv. Ett sätt att hantera 
sjukdomen var att tala om den öppet, detta sågs som en egenterapi. Acceptans av sin sjukdom 
krävdes för att kunna gå vidare i livet. Med åren lärde de sig att leva med sjukdomen. Det 
uppkom inte lika mycket frustration och sorg längre, de ångrade att sjukdomen påverkade 
deras livsgnista. 
 

För att klara den här sjukdomen måste man välja livet. (Haanyama Ørum, 
2007, s. 126) 

 
Några av informanterna kände ett behov av att sprida kunskap om hiv. De ville påvisa att 
genom sitt eget liv förhindra att samma sak drabbade andra. De ansåg att det var viktigt att 
visa att hiv är en kronisk sjukdom och att det går att leva ett normalt liv med arbete och 
familj. Detta har medfört en öppenhet i sin omgivning där andra närstående vågat träda fram 
om sin hiv-smitta. Genom att våga vara öppen med sjukdomen har de hyllats vilket gjorde 
att de kände sig accepterade och bekräftade. De hatade inte sig själva längre och lärde sig 
leva med hiv. De fick därmed stor lust att kämpa mot sjukdomen.  
 

Jag är rädd för sjukdomen, rädd för det kroppsliga förfallet, rädd för att tala 
om aids. Men jag ställer upp!. (Samson, 1996, s. 191) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att berätta om hur personer med hiv upplever sitt dagliga liv. En 
narrativ metod valdes därmed för att påvisa hur varje individ upplever sin egen sjukdom 
vilket gör det mer personligt. Skott (2012) menar att med en narrativ metod granskas 
böckernas innehåll detaljerat utifrån berättelsen och berättandet. Ur detta får berättaren själv 
belysa vad hen anser vara viktigt att förmedla (a.a.). En annan metod som kunnat användas 
för denna studie var vetenskapliga artiklar eller bloggar för att få fram mer information. Skott 
(2012) påvisar att en nackdel till skillnad mot vetenskapliga artiklar kan vara att i 
självbiografier specificeras inte endast berättelsen om deras sjukdom utan de delar även med 
sig om andra delar i deras liv. Vetenskapliga artiklar är mer ingående på det specifika 
forskningsområdet (a.a.). Att självbiografier valdes till denna studie var på grund av att mer 
personliga upplevelser ville studeras istället för att få övergripande information. Ett annat 
sätt att nå syftet på hade varit att använda oss av bloggar. Från bloggar hade möjligtvis nyare 
forskning funnits tillgänglig.  
 
För att söka fram aktuella självbiografier användes Bokbörsen och Bokus, där sökorden 
”hiv” och ”biografier” låg i fokus. Detta resulterade i 31 träffar på Bokus, därifrån valdes en 
bok. Fem böcker söktes fram på Bokbörsen och en bok hittades på biblioteket. Om fler 
sökord eller sökningar hade gjorts på exempelvis bibliotek eller andra sökbaser så hade fler 
böcker kunnat utforskas, detta kan dock inte garanteras då urvalet av självbiografier om hiv 
inte är stort. Svenska och engelska böcker användes till studien oavsett nationalitet på 
författaren av självbiografin. Självbiografierna valdes utifrån tillgänglighet då inte alla fanns 
att köpa på marknaden. Böckerna som valdes att studeras var mellan år 1988-2012, denna 
tidsperiod ansåg författarna i föreliggande studie vara bra för att upplevelsen av att få ett hiv 
besked ville studeras oavsett årtal. Detta för att oavsett årtal vid hiv beskedet så är 
upplevelsen av att få ett sådant besked betungande. Författarna i föreliggande studie var 
medvetna om att tillgänglighet och tillgång till bromsmediciner ändrats mycket under de 
senaste 30 åren. Detta var dock inget som framkom i resultatet. Barn under 18 år 
exkluderades i studien på grund av att barn och vuxna är i olika faser i livet samt att. 
tillräckligt med information om hur barn upplever att leva med hiv finns inte i nuläget, därav 
ingick endast vuxna i studien.  
 
Den tidsperiod som erhålls till studien var begränsad, därav kan inte allt studeras som är av 
intresse. Henricson (2012) skriver att tid kan innebära en begränsning i studien då det kan 
påverka kvaliteten och mängden av innehållet (a.a.). Om mer tid funnits hade fler böcker 
kunnat läsas som därmed hade detta kunnat medföra ett annorlunda resultat. Dock kan inte 
detta garanteras. Sju böcker lästes och författarna i föreliggande studie ansåg att liknande 
resultat återkom i samtliga böcker vilket gjorde att resultatet ansågs vara tillräckligt mättat.  
 
Enligt Wallgren och Henricson (2012) ska egen förförståelse och egna tankar inte påverka 
resultatet och dess pålitlighet. Trovärdighet är viktigt för att författarna ska kunna bevisa att 
innehållet i studien är troligt och att funnet resultat är giltigt. Bekräftelsebarhet innebär att 
andra människor läser studien för att kritiskt granska den. Överförbarhet bör ses över och 
diskuteras för att se om resultatet kan liknas med andra grupper eller förhållanden (a.a.). 
Innan studien påbörjades diskuterades våra egna förutfattade meningar och tankar för att 
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undvika att information utifrån detta söktes. Våra egna tankar skulle inte få påverka valet av 
böcker. Informationen som skulle sökas fram skulle endast spegla informanternas 
perspektiv. Citat från böckerna har tagits med i studien för att påvisa resultatets pålitlighet. 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar att en oro för sjukdomen finns dagligen, detta påverkade deras liv så mycket 
att det blir till ett lidande. På grund av detta känner de sig mindre värda som människor och 
de sörjer sitt förlorade liv. En ensamhet upplevs då de lever i förnekelse och lögner. I studien 
av Leyva-moral, Sánchez, Lluva-Castaño och Mestres-Camps (2015) beskrivs det att 
individer som lever med hiv upplever ett konstant lidande och känner att de behöver gå 
igenom sin sjukdom ensamma. Detta resulterar i en ensamhet i sin sjukdom som leder till ett 
lidande. Att leva med hiv innebär en stor förändring i livet. Individerna mår dåligt, känner 
en rädsla och ett lidande för framtiden.  
 
Resultatet visar att hiv-beskedet kom som en chock, livet blir till en ny verklighet. Skam, 
rädsla, skuld och oro är några av känslorna som upplevs. Hiv-diagnosen ses som en dödsdom 
vilket utvecklar stor ångest. Ångest och rädslan som uppkommer medför att de genast 
planerar sina begravningar för att de själva ska få bestämma hur omgivningen ska minnas 
dem. En stor oro över framtiden och hur lång tid de har kvar i livet gör att de vill upptäcka 
så mycket som möjligt i livet och ta vara på sista tiden med familj och vänner. Rydström 
(2012) och Martinez (2012) beskriver även dom att rädsla, sorg och skam är känslor som 
uppstår vid beskedet om hiv. Patienterna har svårt att acceptera sin sjukdom, de känner ilska 
över deras nya livssituation. En rädsla inför döden uttrycks bland patienterna (a.a.). 
Resultatet visar även en oro för framtiden och vad som ska hända framöver. Detta kan ses i 
enhet med studien av Martinez, Lemos och Hosek (2012) som skriver att framtiden är oviss 
och därav hämmas framtida planer. En rädsla för att skaffa barn är vanligt förekommande 
bland både män och kvinnor. Baumgartner och David (2009) skriver att depression är vanligt 
förekommande vid hiv-besked, vilket gör att de blir begränsade i det vardagliga livet. 
Informanterna känner en orkeslöshet som resulterar i att de isolerar sig från omgivningen.  
 
Okunskap om hur hiv smittar samt vem som smittat dem var av de flesta oklart enligt 
resultatet. Vissa av informanterna hade förutfattade meningar om hiv och kopplade 
sjukdomen till prostituerade, homosexuella och fattiga.  Detta till skillnad mot studien av 
Christianson, Lalos, Westman och Johansson (2007) som skriver att majoriteten av 
informanterna visste direkt vem som smittat dem. De skriver dock även att ett fåtal inte visste 
av vem eller när smittan inträffade. Okunskap kan ses hos de smittade då en upplevelse av 
avsaknad av äldre förebilder förekom som kan informera och lära dem om sex och hur det 
smittar. Informanterna som deltog i studien ville utforska sin sexualitet vilket gjorde att de 
blundade för riskerna som fanns. Vidare upplevs dem som naiva då de inte tror att de ska 
drabba dem vilket gav en falsk trygghet. På grund av detta beskriver informanterna sig själva 
som offer. De vågar inte fråga sin sexpartner om skydd vid samlag på grund av osäkerhet på 
sig själva samt hur partnern ska reagera på det. Enligt Zukoski och Thorburn (2009) studie 
så visste inte de flesta informanterna om hur sjukdomen sprids eller vad den innebär 
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I resultatet framgår det en rädsla för att berätta för familj och vänner. Denna rädsla 
uppkommer på grund av funderingar kring hur sjukdomen kan uppfattas av andra. När mod 
att berätta för familjen infinns får de enbart positiv respons. Genom att deras omgivning 
accepterar sjukdomen medför detta att de själva kan acceptera den. Att offentliggöra sin 
sjukdom medför en enorm styrka då familjen alltid finns där som stöd.  Detta kan även ses i 
studien av Gilbert (2010) och Zukoski (2009) som skriver att rädsla för att bli avvisad av 
familjen  medför att informanterna inte vågar berätta om sin sjukdom i tidigt skede. Att själva 
acceptera och hantera sin sjukdom ligger i fokus första tiden innan de vågar delge familjen. 
Detta kan även ses i enlighet med studien av Fair och Albright (2012) som skriver att de 
behöver tid för att förbereda sig inför att berätta för familjen då orolighet för vilken respons 
som skulle fås infinns (a.a.). Respons som stöd och uppmuntran ges från familjen när de till 
slut väljer att komma ut och berätta om sin hiv-smitta. Även negativ respons kan ses i studien 
då vissa familjemedlemmar väljer att undvika dem samt behandla de som sjuka (Gilbert & 
Walker, 2010; Zukoski & Thorburn, 2009). Att exempelvis dela badrum eller andra 
personliga tillhörigheter är inte ett alternativ för dessa familjemedlemmar.  
 
Resultatet visar att ensamhet och avståndstagande från förhållanden är påtaglig. Förhållande 
och sexualitet påverkas negativt på grund av sjukdomen då informanterna tycker att det är 
pinsamt och skamligt att berätta om den. På grund av detta känner de sig ensamma i sin 
sjukdom vilket medför att sjukdomen ses som ett hinder för deras framtid. Detta 
överensstämmer i studien av Psaros et al. (2012) som beskriver att rädsla över att utforska 
intimitet med nya partners ses som ett hinder. De upplever en hopplöshet över att hitta en 
partner vilket medför en rädsla för att ingen ska vilja dela livet med dem. Ett ansvar upplevs 
om att berätta om sin sjukdom för att inte skada och ljuga för andra. De känner en stor 
ensamhet och sörjer detta på grund av en känsla av att bli fråntagen en möjlighet att ha ett 
förhållande. Att ha hiv resulterar i att alltid känna sig som ett andrahandsval därför väljer de 
att istället fokusera på sig själva.  
 
I resultatet visar det sig att vårdpersonalen till stor del bemöter patienterna med respekt och 
lyhördhet. Vårdpersonalen ger tydlig och bra information och visar ett stort engagemang. 
Detta kan ses i enlighet med Klotz (2010) och Campbell (2011) som skriver att hopp infinns 
då vårdpersonalen är lyhörda, närvarande och ger respons på frågor som patienterna har. 
Den fysiska närvaron uppskattas då patienterna känner sig respekterade och bekräftade. De 
upplever trygghet när vårdpersonalen förklarar vad som ska ske med medicinering och annat 
framöver. Vidare hävdar Klotz (2010) även att negativa upplevelser av bemötande kan ses. 
Stressad vårdpersonal och tidspress gör att patienterna upplever vårdpersonalen som 
ointresserade. I samband med detta ses personalen som kall, undvikande och att de endast 
ser sjukdomen och inte patienten. Vårdpersonal som inte är lyhörda och ser till behoven gör 
att patienternas hopp minskas (a.a.). Patienterna upplever att de blir behandlade annorlunda 
för att de har hiv. De känner sig dömda, orättvist behandlade och diskriminerade. 
Vårdpersonalen uppför sig som rädda för patienterna och uttrycker en rädsla för att röra vid 
dem. När patienterna upplever detta bemötande säger de ifrån att det inte är acceptabelt och 
står upp för sina rättigheter och sin integritet (Zukoski & Thorburn, 2009). Detta kan även 
ses i vårt resultat där informanterna beskriver att vårdpersonalen inte visar någon respekt 
och olämpliga saker sägs om hiv och om informanterna själva. 
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I resultatet framgår det även att informanterna som till slut väljer att berätta om sin sjukdom 
accepteras av omgivningen. Genom att öppna upp om sin sjukdom känns en lättnad då de 
slipper alla lögner och förnekelser. Att tala om sin sjukdom öppet ses som egenterapi och 
acceptans av sin sjukdom. I och med detta vill informanterna kunna hjälpa andra människor 
att våga prata öppet om sin hiv. Kremer, Ironson och Kaplan (2009) skriver även att hiv 
diagnosen ses som en väckarklocka som medför att de vill ta till vara på livet och prioritera 
det viktiga. En spirituell förändring upplevs, vissa ser diagnosen som menad för just dem. 
Baumgartner och David (2009) skriver att vissa även kan se sin sjukdom som en vändpunkt, 
en lärdom att uppskatta livet mer. 
 

Slutsats 
Att drabbas av hiv beskrivs som en chock där livet blir till en ny verklighet. Att offentliggöra 
sin sjukdom och berätta för sin familj och vänner är betungande på grund av funderingar och 
oroligheter för responsen från dem. Olika upplevelser och känslor präglar de drabbade. 
Genom att berätta för sin familj medför detta en enorm styrka då de inte längre känner sig 
ensamma i sin sjukdom. En god vårdrelation anses vara till stor tröst då vårdpersonal upplevs 
vara medvetna och insatta i deras livssituation. Ett bra bemötande från vårdpersonalen 
upplevs av de flesta och är till stor hjälp för bearbetning och acceptans av sin sjukdom. Även 
brister i kommunikation, respekt och lyhördhet ses, vilket gör att de berövas på hopp och 
livsglädje. 
 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
Resultatet visar att alla människor ska bemötas individuellt och ses som unika då alla tar hiv-
beskedet olika. Därför bör sjuksköterskor sträva efter detta synsätt för att kunna ge bästa 
möjliga vård. Att som sjuksköterska ha goda kunskaper om hiv medför att fördomar i vården 
minskas. Ett bra bemötande och lyhördhet kan ses som möjlighet för acceptans av sin 
sjukdom. Denna studie kan användas i vården för att sjuksköterskor ska erhålla kunskap om 
bemötande och hur det ska kunna användas på rätt sätt för att hjälpa personer med hiv. Att 
som sjuksköterska uppmuntra och ge stöd till att våga berätta för familj och andra närstående 
är viktigt för att slippa leva ensam i sin sjukdom. Vidare forskning inom detta område skulle 
vara intressant att göra. Att istället studera sjuksköterskors syn på patienter med hiv kan 
minska fördomar samt utveckla mer kunskap om hiv som sjukdom.   
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Bilaga 1. Sammanfattning av självbiografier 
 
Andreas Lundstedt – Mitt positiva liv (2012) 
I mitt positiva liv berättar Andreas Lundstedt sin historia om hur det är att leva med hiv. Till 
en början valde han att inte komma ut för sin familj och vänner utan istället koncentrera sig 
på sin karriär inom musikbranschen. Under dessa år av lögner och skam levde han i missbruk 
av droger, fest och alkohol. 2002 valde Andreas att komma ut med sin diagnos då han inte 
orkade leva i förnekelse mer.  
 
Ophelia Haanyama Ørum – Ophelias resa (2007) 
Ophelia kommer från Zambia till Sverige för att bosätta sig. Väl i Sverige får hon reda på att 
hon är hiv positiv. På den tiden fanns inga bra bromsmediciner och hon lever med en rädsla 
av att drabbas av aids. Ophelia får två barn som hon är rädd för att ha smittat med hiv. I 
denna bok ges en bra syn på hur det är att leva med hiv i Sverige till skillnad från Zambia.  
 
Barbara Samson – Man är inte så förståndig när man är sjutton år (1996) 
Barbara är en sjuttonårig tjej med anorexia nervosa. Under sin tid på behandlingshemmet 
träffar hon sin stora kärlek. Det hon inte vet är att han är hiv positiv. Han undanhåller detta 
för Barbara och då hon får reda på detta är det redan försent. Tankar om döden och 
självmordsförsök präglar nu hennes vardag och kampen mot hiv är ett faktum.  
 
Steve Sjöquist – Fotspår (2010) 
Steve fick hiv på 80-talet då det inte var så vanligt förekommande i Sverige. Under denna 
period fanns inte mycket bromsmediciner och synen på var skamlig. Han fick vara med om 
revolutionen då de bra bromsmedicinerna kom på 90-talet. Efter detta valde han att komma 
ut och berätta om sin sjukdom och han har sedan dess arbetat med att uppmana människor 
att komma ut med sin hiv diagnos.  
 
Marvelyn Brown – The naked truth (2008) 
Boken handlar om en ung amerikansk tjej som bli förälskad i en ung man. Denna man visade 
sig ha hiv, detta blir en jobbig och tumult situation att hantera för henne. När hon sedan inser 
att det är han som smittat henne står hon inför svåra val – berätta eller inte berätta för 
familjen? Hon väljer att komma ut till nära och kära med en gång, hon inser dock att efter 
all negativ respons hon får från dem så vill och vågar hon inte berätta för fler. Boken 
beskriver Marvelyns resa från att inte våga tala om sin sjukdom till att bli en hjälte i hiv och 
aidsvärlden.  
 
Walter Heidkampf – I sin skugga (2010) 
Walter blev smittad av hiv 1988 och valde sedan att komma ut med sin sjukdom 1994. Han 
berättar i sin bok om hur det är att kämpa för att få ett värdigt liv med sjukdomen. Walter 
beskriver hur det är vara homosexuell samt att leva med hiv i Sverige. Han talar om hur svårt 
det är att bygga relationer med nya partners på grund av sjukdomen.  
 
Sighsten Herrgård – Sighsten (1988) 
Sighsten var en känd modeskapare på 80-talet. Vid toppen av sin karriär får han veta att han 
har drabbats av hiv. Under denna tid har inga bromsmediciner utvecklats. Kampen mot hiv 
och medicinerna är något vi får följa i denna bok.  
  


