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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Humant immunbristvirus (hiv) är en kronisk sjukdom som upptäcktes i USA 
på 1980-talet. Människor som lever med hiv har sedan sjukdomen upptäcktes utsatts för 
diskriminering, stigmatisering och utanförskap. Det finns idag effektiv behandling som gör 
att människor med hiv kan leva ett normallångt liv. Syfte: Att beskriva människors 
upplevelse av att leva med hiv i Sverige. Metod: Narrativ metod byggd på kvalitativ data i 
form av bloggar skrivna av personer som lever med hiv. Googles databas från google LLC 
var den databas som låg till grund för sökandet av relevant material till studien. Resultat: 
Hiv-beskedet orsakar känslor av chock, rädsla och dödsångest. I samband med ett besked 
som orsakar känslostorm och kaos uppstår ett stort behov av att samtala. Många upplever 
dock en rädsla för avvisande i samband med berättandet. Denna rädsla påverkar också 
sexuallivet negativt eftersom många hellre avstår från sexuella relationer än berättar om 
sjukdomen. Trots dessa svårigheter skapar människor som lever med hiv strategier som gör 
att livet blir hanterbart och en tacksamhet uttrycks för de lärdomar de erhållit tack vare 
sjukdomen. Slutsats: Den största utmaningen för människor som lever med hiv är att 
bemöta de fördomar och den stigmatisering de utsätts för av omgivningen.   
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Background: The human immunodeficiency virus (HIV) is a cause of chronic disease 
discovered in America in the 1980s. People living with HIV have since the discovery of the 
disease been exposed to discrimination, stigmatization and exclusion. Today effective 
treatment enables people with HIV to live a life without reduced lifespan. Purpose: The 
aim of the study is to describe people's experience of living with HIV in Sweden. Method: 
Narrative method based on qualitative data in form of blogs written by people living with 
HIV. Google database from google LLC was searched for relevant material. Result: The 
notification of HIV causes feelings of shock, fear and anxiety of death. Concurrent with the 
shocking message, a considerable need to converse occurs. However, many people also 
experience a fear of rejection when they tell others that they are HIV positive. This fear 
also have a negative impact on their sex life, since many of the them prefer to refrain from 
sexual relations rather than telling about the virus. Despite these difficulties, people living 
with HIV create strategies that make life manageable, and express a gratitude for lessons 
learned since exposure. Conclusion: The toughest challenge for people living with HIV is 
to deal with the prejudices and stigmatization by people in their surrounding. 
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INLEDNING 

Humant immunbristvirus (hiv) upptäcktes i början av 80-talet och har sedan dess varit ett 
globalt folkhälsoproblem. Fram till år 1987 fanns ingen behandling vilket gjorde att 
människor snabbt avled i sviterna av sjukdomen. Allmänhetens syn präglades en lång tid 
av rädsla och skräck inför sjukdomen och de infekterade. Innan smittvägen för viruset 
kartlades behandlades personer som bar smittan med dramatiskt avståndstagande och 
isolering. Detta ledde till att människor diagnostiserade med hiv förutom lidandet av sin 
sjukdom även fick genomlida diskriminering och utanförskap på grund av omgivningens 
attityder och okunskap. I media myntades begreppet ”bögpesten”, då det främst var homo- 
och bisexuella män som drabbades. Sedan upptäckten av viruset 1981 har vården av hiv-
patienter genomgått en stor utveckling. Framför allt leder dagens antivirala behandling till 
att personer som lever med hiv har förutsättningar att leva ett lika långt liv som andra. 
Trots dessa framsteg upplever många ändå diskriminering och utanförskap, vilket i stor 
utsträckning beror på att omgivningens historiska attityder och okunskap om hiv lever 
kvar. I takt med att omgivningen får ta del av mer kunskap om hur det är att leva med hiv 
idag, kan diskriminering och utanförskap av personer som lever med sjukdomen minska. 
För att kunna bemöta människor som lever med hiv är det viktigt att vara medveten om, 
och ha förståelse för, vilka utmaningar de ställs inför i det dagliga livet. Förhoppningen 
med denna studie är att skapa ökad förståelse för hur det är att leva med hiv genom att 
analysera autentiska berättelser från personer som har sjukdomen.  

BAKGRUND 

Historik och förekomst  

Hiv upptäcktes i USA år 1981 efter att ett flertal ovanliga sjukdomstillstånd noterades. Det 
var främst unga homo- eller bisexuella män som drabbades, och gemensamt för 
insjuknandet var ett kraftigt nedsatt immunförsvar (Andersson & Ohrlander, 2013). Enligt 
Kallings (2005) var hiv initialt en medicinsk gåta som ledde till att larmklockor ringde med 
budskapet om att något stort var på gång. I media publicerades skrämmande rubriker om 
den dödliga ”bögpesten” som spreds världen över. Flera av dåtidens stora ledare, så som 
Ronald Reagan, George Bush och Margret Thatcher, ville helst inte ta ord om sjukdomen i 
sin mun, och uttalade sig i få förekommande fall om den och de smittade med avsmak. 
Medias uttalanden, tillsammans med ovissheten kring sjukdomens uppkomst, gjorde att 
världen drabbades av skräck och panik. Detta gjorde att människor med hiv 
diskriminerades, frystes ut och förföljdes. Radikala förslag såsom att stämpla alla smittade 
med tatueringar och isolera dem på en öde ö framtogs. Smittade försköts från sina vänner, 
blev uppsagda från sina arbeten samt blev vräkta från sina bostäder. Ögonvittnesskildringar 
från den tiden vittnar om en man som slängdes ut på gatan från sin bostad, där han blev 
liggande mager och sjuk bland alla sina tillhörigheter, allt för svag för att protestera (ibid.).  
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År 1984 utvecklades tekniker som kunde identifiera viruset med hjälp av ett blodprov. Vid 
denna tid hade viruset stor spridning, och var sjätte månad rapporterades en fördubbling av 
antalet smittade. Året därpå skrevs viruset in i den svenska lagstiftningen om smittsamma 
sjukdomar. De två kommande åren, 1986-1987, enades forskarna om att viruset som 
orsakade aids skulle benämnas hiv och den första behandlingen blev tillgänglig. År 1999 
var första året som en minskning av antalet smittade noterades (Andersson & Ohrlander, 
2013). Trots att färre smittas, och den medicinska utvecklingen går framåt, finns 
fortfarande många felaktiga föreställningar om sjukdomen som påverkar de som lever med 
den (Ammirati, Lamis, Campos & Farber, 2015; Kallings, 2005). Idag finns cirka 35 
miljoner människor som lever med hiv världen över. Av det totala antalet drabbade lever 
cirka 70 procent i Afrika och 7000 människor återfinns i Sverige (Maartens, Celum & 
Lewin, 2014). Årligen rapporteras 400-500 nya fall i Sverige, där incidensen de senaste tio 
åren legat stabilt (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Patofysiologi  

Hiv är ett retrovirus som angriper kroppens immunförsvar (Maartens et al., 2014). Viruset 
förekommer i kroppsvätskor hos infekterade individer och överförs främst vid oskyddat 
samlag, delade injektionsnålar vid intravenöst missbruk samt vid kontakt med infekterat 
blod såsom vid skärskador eller blodtransfusion. Det kan också spridas från moder till barn 
under graviditet och förlossning, samt via bröstmjölk vid amning (Folkhälsomyndigheten, 
2016). Viruset kan inte överleva utanför människokroppen, vilket innebär att det inte 
överförs via luft, vatten, mat, insekter eller andra djur (Ericsson & Ericsson, 2009). 

Tid från smittotillfälle till symtom framträder varierar från person till person. De flesta har 
ett så kallat asymtomatiskt insjuknande och förblir symtomfria en lång tid efter 
smittotillfället (Åbom, 2015). Efter fem till tio år sviktar immunförsvaret på grund av att 
viruset angriper många av de livsviktiga immuncellerna. Ett försämrat immunförsvar kan 
leda till svampinfektioner, tumörutveckling och aktivering av latenta herpesvirus (Ericsson 
& Ericsson, 2009). De som inte har ett asymtomatiskt insjuknande drabbas vanligtvis av en 
primär infektion fyra till åtta veckor efter smittotillfället (Åbom, 2015). Feber, frossa, 
halsont, aptitlöshet, lymfkörtelsvullnad, muskel- och ledvärk samt utslag är symtom som 
kan uppkomma under primärinfektionen (Ericsson & Ericsson, 2009). Om sjukdomen 
fortgår blir immunförsvaret så defekt att mikroorganismer som friska människor normalt 
inte blir sjuka av orsakar sjukdom. Detta stadium är livshotande och kallas för aids (Åbom, 
2015).

Det finns idag effektiva behandlingsmetoder som reducerar virusnivåerna i blodet. Dock 
finns ännu inget läkemedel som botar sjukdomen, vilket innebär att livslång behandling 
krävs (Josephson et al., 2007). 90 procent av de som är diagnostiserade med hiv i Sverige 
har idag pågående behandling mot sjukdomen (Folkhälsomyndigheten, 2016). Den 
vanligaste behandlingsmetoden är en kombinationsbehandling som kallas för highly active 
antiretroviral therapy (HAART). I HAART-behandlingen kombineras flera, vanligtvis två, 
antivirala läkemedel, vilket hos majoriteten av de behandlade resulterar i låga virusnivåer 
och ett fungerande immunförsvar (Costiniuk & Jenabian, 2015). Många upplever 
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biverkningar i början av behandlingen. Vanligt förekommande är utmattande trötthet, 
nedstämdhet, insomningsbesvär, yrsel, nedsatt känselförmåga och besvär från mag-
tarmkanalen (DaCosta DiBonaventura, Gupta, Cho & Mrus, 2012).  

Smittskyddslagen 

Hiv är en anmälningspliktig sjukdom som anmäls som anmäls som allmänfarlig smittsam 
sjukdom enligt smittskyddslagen. Till denna anmälan hör alltid en smittspårning. De som 
blir diagnostiserade är skyldiga att uppge personer som utsatts för smittorisk, vilket 
exempelvis kan vara sexpartners eller personer de delat injektionsnålar med. Personer som 
uppges i smittspårningen blir kontaktade för provtagning. Detta för att identifiera viruset 
samt hindra smittan från att överföras till fler individer. Alla prover, undersökningar och 
läkemedel är kostnadsfria för alla allmänfarliga sjukdomar som ingår i smittskyddslagen. 
Alla människor som drabbas av allmänfarliga sjukdomar ingående i smittskyddslagen har  
också informationsplikt. Informationsplikten innebär plikt att informera en potentiell 
sexualpartner om sjukdomen. Människor diagnostiserade med hiv kan bli friade från 
informationsplikten av behandlingsansvarig läkare om virus-nivåerna genom behandling 
blivit omätbara (SFS 2004:68).  

Stigmatisering  

Stigma är en socialt konstruerad negativ stereotyp, uppfattning eller attityd som ger 
upphov till sociala skillnader. Detta kan leda till att en grupp individer upplever 
diskriminering eller orättvis behandling (Goffman, 1963). Många personer som lever med 
hiv har behov av socialt stöd, men upplever också oro över stigmatisering på grund av 
deras hiv-status. Detta gör att avslöjandet av sjukdomen blir ett komplext fenomen 
(Wagner, McShane, Hart & Margolese, 2016). Personer som lever med hiv beskriver rädsla 
för stigmatisering som  ångestskapande, vilket sänker deras välbefinnande (Ammirati et 
al., 2015; Vance & Denham, 2008; Wagner et al., 2016). De beskriver även låg självkänsla 
samt frekventa upplevelser av oro, hopplöshet och rädsla för att smitta andra, vilket också 
leder till minskat välbefinnandet (Jen et al., 2012; Woodgatea et al., 2017). 

Redan i begynnelsen av 1980-talet påbörjade samhällets stigmatisering av människor med 
hiv (Kallings, 2005). Vance och Denham (2008) och Wagner et al. (2016) förklarar 
stigmatiseringen delvis med allmänhetens association av sjukdomen till intravenöst 
drogbruk, homosexualitet och det faktum att det är sexuellt överförbart. Omgivningen har 
på grund av associationerna en tendens att se sjukdomen som något som vederbörande 
ådragit sig själv, vilket ofta orsakar känslor av skuld och skam. Många har på grund av 
bristfällig kunskap i ämnet felaktiga föreställningar om hur det är att leva med sjukdomen 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt  Jen et al. (2012) och Woodgatea et al. (2017) har 
många personer som lever med hiv någon gång blivit diskriminerade eller avvisade på 
grund av sin sjukdom. Folkhälsomyndigheten (2016) visar att endast 17 procent är öppna 
med sin hiv-status. Däremot har många en önskan att i högre grad kunna vara öppna och 
berätta. Rädsla att bli avvisad och dömd av omgivningen resulterar i att många beslutar att 
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hemlighålla sjukdomen. Trots denna rädsla upplever de som är öppna och berättar om sin 
hiv-status en bättre livskvalitet  (Jen et al., 2012).

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) har många personer som lever med hiv upplevt 
särbehandling i kontakt med hälso- och sjukvården. Trots detta är majoriteten ändå nöjda 
med den specialiserade hiv-vården. Vance och Denham (2008) och Wagner et al. (2016) 
menar att många sjuksköterskor upplever ångest och rädsla inför att vårda människor med 
hiv. Detta komplicerar möjligheten att ge en god vård byggd på respekt och tillit. 
Sjuksköterskor är inte bara yrkesutövande individer, utan också en del av samhället med 
personliga värderingar, attityder och farhågor som kan påverka den vård de ger. Många 
sjuksköterskor är också omedvetna om det sjukdomsstigma som föreligger kring hiv-
sjukdomen samt hur negativa attityder och farhågor kan förstärka dessa stigma ytterligare.  

Sexualitet  

Den sexuella lusten och passionen har drivit mänskligheten genom alla tider. Sexualiteten 
är central för människors existens och påverkar tankemönster, känslor samt handlingar. Det 
är en mänsklig rättighet att uttrycka och uppfylla sexualiteten utan att bli diskriminerad 
oavsett kön, etnicitet, ålder, religiös åskådning, sexuell läggning, sjukdom eller 
funktionsnedsättning (WHO, 2010). Tillfredsställande sexuella relationer tenderar öka 
livskvaliteten och således även välmåendet (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Enligt WHO 
(2010) är det sexuella välbefinnandet en grund till hälsa och innebär många hälsovinster. 
Hiv är en sjukdom som enligt Folkhälsomyndigheten (2016) och Woodgatea at al. (2017) 
påverkar sexuallivets kvalitet. I en undersökning av Folkhälsomyndigheten (2016) 
framkom att majoriteten av människor som lever med hiv är missnöjda med sitt sexualliv. 
De skattade sin sexuella hälsa som försämrad efter hiv-diagnosen, och en av fyra upphörde 
att vara sexuellt aktiva (ibid.). 

Känsla av sammanhang  

För att uppnå god hälsa är det viktigt att uppleva känsla av sammanhang, kasam. 
Begreppet kasam myntades av den medicinske sociologen Aron Antonovsky. Han 
intresserade sig för varför vissa behöll en god hälsa trots att de genomgick livskriser 
medan andras hälsa försämrades då de genomled liknande händelser. Det Antonovsky fann 
gemensamt mellan individer som genomgick kriser eller oförutsägbara händelser med 
hälsan i behåll var att de upplevde en känsla av sammanhang (Sandström & Sandström, 
2012). Antonovsky (2008) menar att meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är 
grundstenar i begreppet kasam. 

För att uppleva meningsfullhet behöver händelser i livet kännas betydelsefulla för den 
enskilde individen. Både känslor som glädje och sorg fyller sin plats och skapar mening för 
existensen. Brist på meningsfullhet kan leda till minskad motivation och engagemang i 
livet (Antonovsky, 2008). Begriplighet är det andra av tre begrepp kopplade till kasam, 
vilket uppnås då individen förstår och kan förklara händelser i livet. Förr eller senare sker 
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dock oförutsägbara händelser som inte kan begripas. Då är hanterbarhet, den tredje av 
grundstenarna i kasam betydelsefull. Hanterbarhet är betydelsefull för att bemästra kriser 
och oförutsedda händelser samt hitta strategier och lösningar för att lösa dessa (ibid.). 

För många individer innebär det en kris att drabbas av sjukdom, vilket kan framkalla 
främmande känslor för den egna kroppen (Söderberg, 2009). Många personer som drabbas 
av hiv upplever minskad kasam och sänkt välbefinnande efter beskedet om diagnosen. 
Även diskriminering inom och utanför familjen är vanligt förekommande 
(Folkhälsomyndigheten, 2016; Woodgatea at al., 2017). Många upplever även ångest och 
stress kring avslöjandet av sjukdomen. Huruvida de väljer att berätta eller inte beror på 
deras copingstrategi. Coping handlar om de tankar och beteenden individer använder för 
att hantera ångest eller källan till den. Vissa hanterar ångesten genom att berätta för andra 
om hiv-statusen i hopp att erhålla socialt stöd från omgivningen. Andra väljer att hålla det 
för sig själva på grund av rädsla av att bli avvisade (Jen et al., 2012).

Livsvärld 

Livsvärlden beskrivs som den individuella verklighet var och en lever i där alla levda 
erfarenheter finns. Det är ett begrepp som underlättar förståelsen av den mänskliga 
existensen och rymmer flera tidsdimensioner: nutid, dåtid och framtid. I livsvärlden 
inkluderas både delar gemensamma med andra människor och delar som är högst 
personliga (Biley & Galvin, 2007). Allt människan upplever och erfar tolkas genom 
sinnena samt sammanfogas med erfarenheter som redan ryms i livsvärlden. Den är unik 
och förändras ständigt genom livet beroende på vad den enskilde utsätts för. Det är genom 
den omvärlden subjektivt tolkas och upplevs (Dahlberg & Segersten, 2010). En kronisk 
sjukdom som hiv påverkar enligt Nilsson (2009) hela människan och förändrar relationen 
till den egna kroppen och livsvärlden. Hiv blir en erfarenhet som integreras i livsvärlden 
och sammanfogas med tidigare erfarenheter och föreställningar. Utifrån dessa 
föreställningar finner individen strategier för att hantera sjukdomen och skapa ett liv med 
den närvarande. Detta kan förklara att individer reagerar olika då de drabbas av sjukdom 
(ibid.).  

PROBLEMFORMULERING 

När det första fallet av hiv identifierades år 1981 spreds en skräck runtom i världen som 
resulterade i att människor drabbades av panik. Paniken resulterade i irrationella 
handlingar hos allmänheten. Sedan dess har människor som levt med hiv diskriminerats, 
avvisats och förföljts på grund av sjukdomen. Många blev av med sina arbeten, bostäder 
och sociala liv, samt behövde utstå radikala förslag om isolering. Trots att den medicinska 
utvecklingen gått framåt sedan hiv först upptäcktes, lever många föråldrade fördomar om 
sjukdomen kvar. Detta är något som fortsatt orsakar utanförskap och diskriminering av 
människor som lever med hiv. Att undersöka upplevelsen av att leva med hiv idag är av 
intresse för att förbättra omvårdnaden för denna grupp människor och därigenom vårda 
dem utifrån deras unika livsvärld.
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SYFTE 

Syftet är att beskriva människors upplevelse av att leva med hiv i Sverige.
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METOD 

Metoden som valdes för denna studie var en narrativ metod med induktiv ansats byggd på 
kvalitativ data i form av individuella berättelser publicerade i bloggar. En induktiv ansats 
är teoribildande, vilket innebär att teorin skapas utifrån vad som visas i empirin 
(Henricson, 2017b). Detta förhållningssätt leder till en mindre styrd forskningsprocess där 
forskaren har chans att på ett öppet sätt studera empirins fenomen (Henricson & Billhult, 
2017). Detta menar Dahlberg (2014) kan vara användbart inom omvårdnadsforskning då 
människors upplevelser av ett fenomen ska undersökas. Narrativ forskning har berättelsen 
eller berättandet i fokus med syftet att få förståelse för den grupp människor som 
forskningen avser att studera (Skott, 2017). Genom att ta del av människors livshistorier 
kan en djupare förståelse uppnås. Livshistorierna förmedlas med hjälp av symboler eller 
metaforer som är kopplade till den specifika kulturella kontext som individen lever inom 
(Dahlborg-Lyckhage, 2017).  

Urval 

Bloggarna har valts genom ändamålsenligt urval. I ett ändamålsenligt urval inkluderas 
personer som kan ge informationsrika beskrivningar om ett specifikt fenomen. Dessa 
beskrivningar grundas i egna upplevelser av ett fenomen och är underlag för att besvara 
syftet eller forskningsfrågan (Henricsson & Billhult, 2017). I studien inkluderades fyra 
informanter, två män och två kvinnor, i åldersintervallet 27-58 år. De inkluderade var 
aktiva bloggare under åren 2009-2017, 2009-2018, 2010-2012 respektive 2012-2013. 
Antalet publicerade sidor har varierat mellan 6-277. Detaljerad information om bloggarnas 
innehåll, antal aktiva år och antal sidor finns presenterade i bilaga 1. I texten har författarna 
till bloggarna benämnts som “informanter”. Samtliga informanter hade varit 
diagnostiserade med hiv i minst sju år och blivit infekterade genom sexuell överföring. För 
att minska risken för språkförbistring valdes endast bloggar skrivna på svenska. De bloggar 
som inte belyste upplevelsen av att leva med hiv, eller var skrivna på andra språk än 
svenska, exkluderades således. Eftersom 90 procent av de som lever med hiv i Sverige har 
behandling mot sjukdomen är det ovanligt att infektionens allvarligaste manifestation, aids, 
utvecklas. Därför exkluderades även bloggar skrivna av personer med aids.  

Datainsamling 

Studien baseras på information från bloggar publicerade på internet skrivna av personer 
med hiv. I bloggarna belyses upplevelsen av att leva med sjukdomen. Enligt Dahlborg-
Lyckhage (2017) och Henricsson och Billhult (2017) kan bloggar ge kunskap om 
människors upplevelser av att leva med sjukdom. Googles sökmotor från google LLC 
valdes som sökmotor då Alexandersson (2016) presenterar den som ett verktyg för att hitta 
användbara källor och information. De sökord som användes var  ”hiv” och ”blogg” vilket 
resulterade i 500 009 träffar då de söktes den 4 december 2017. I Googles sökmotor 
sorteras resultaten utifrån andel procent som överensstämmer med sökorden. De första 
resultaten är således de som stämmer bäst överens med de sökord som anges (ibid.). 
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Endast ett fåtal av träffarna var bloggar, resterande var artiklar och andra publikationer om 
hiv. Av urvalet på Google inkluderades alla bloggar som belyste upplevelsen av att leva 
med hiv och var skrivna på svenska. Sex bloggar lästes översiktligt, varav fyra ansågs 
relevanta för syftet. De två bloggar som exkluderades innehöll inte tillräckligt material om 
upplevelsen av att leva med hiv.  

Analys 

En narrativ analys bygger enligt Skott (2017) på en bearbetning av texten genom att dela in 
den i mindre enheter som sedan tolkas var och en för sig. I analys av data har Dahlborg-
Lyckhages (2017) och Skott (2017) beskrivning av “analys av narrativer” använts som 
stöd. Innan bloggarnas innehåll lästes igenom fördes en diskussion mellan författarna där 
de reflekterade över och synliggjorde sin förförståelse kring ämnet. Båda författarna har 
tidigare varit aktiva inom vården. En av författarna har erfarenhet av arbete som 
undersköterska på infektionsklinik och har därigenom mött patienter med olika 
sjukdomsmanifestationer av hiv. Synliggörandet av förförståelse ger enligt Dahlborg-
Lyckhage (2017) och Skott (2017) bättre förutsättningar till ett öppet förhållningssätt inför 
analysen samt minskar dess påverkan på resultatet. Allt publicerat material från samtliga 
bloggar skrevs ut och lästes, upprepade gånger i sin helhet, med ett nyfiket och öppet 
förhållningssätt. När materialet kändes bekant startade analysen genom att identifiera delar 
beskrivande liknande fenomen. Dessa olika delar synliggjordes genom färgmarkering med 
överstrykningspenna. 

Dahlborg-Lyckhage (2017) beskriver att en text innehåller manifesta och latenta delar. Det 
manifesta är det direkta budskap texten uttrycker och det latenta är det budskap som fås 
fram genom djupare tolkning av dess innebörd. För att få fram både manifesta och latenta 
delar ställdes frågor till texten enligt Dahlborg-Lyckhages metod. Utifrån skillnader och 
likheter som beskrev liknande fenomen kodades de olika delarna i texten in i teman som 
namngavs efter dess innebörd. De tema som framkom skapade ett mönster ur vilket en ny 
helhet växte fram. Analysprocessen har synliggjorts genom att meningsbärande citat från 
texten kopplats till teman och sammanställts i bilaga 2.  

Etiska överväganden 

Etiska regler som föreligger vid forskning i den virtuella världen på internet är samma som 
gäller vid övrig forskning (Ali & Skärsäter, 2017). Bloggar publicerade för allmänheten är 
offentligt material, och därmed fria att analyseras (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Dock pågår 
det inom vetenskapen en livlig diskussion om huruvida allt material som är publicerat på 
internet är fritt att använda. Personer som bloggar har vid godkännande av blogg-avtal 
accepterat det faktum att materialet är publikt och tillgängligt för allmänheten. Det kan 
dock inte förutsättas att de är medvetna om alla de regler och lagar som föreligger vid 
publikation av blogginlägg (ibid.). Ali & Skärsäter (2017) menar att bloggarens intention 
med publiceringen bör beaktas (ibid.). Personerna bakom bloggarna som ligger till grund 
för denna studie lyfter fram att de valt att blogga för att sprida kunskap om hur det är att 
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leva med hiv. För att textens innehåll inte ska förvrängas, och därmed få en falsk innebörd, 
menar Kjellström (2017) att hänsyn bör tas till den etiska principen oredlighet. Med 
oredlighet menas att texten manipuleras och snedvrids utifrån forsakrens fördomar eller 
föreställningar. Detta kan ge en felaktig bild av verkligheten och få negativa konsekvenser 
för den grupp människor som är mål för studien (ibid.). För att undvika oredlighet har 
författarna diskuterat den befintliga förförståelsen, och försökt utgå från ett neutralt 
förhållningssätt under textanalysen. 
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RESULTAT 

Resultatet har sammanställts enligt fyra teman. Dessa teman synliggör faser som en hiv-
drabbad genomgår vid diagnos av sjukdomen.  

Ett besked som orsakar känslostorm och kaos 

Att få ett hiv-besked är chockartat. Från en stund till en annan förändras allt. Livet och 
framtiden blir till en oviss dimma präglad av rädsla och skräck. Denna chockartade 
upplevelse återfinns i samtliga berättelser om beskedet. Självbilden förändras, då 
informanterna inte längre kan identifiera sig som den person de var. Upplevelser av att vara 
smutsig och mindre värd än andra resulterar i isolering från omgivningen. När de inte 
längre känner igen sig själva skapas också osäkerhet kring om omgivningen kommer se 
dem som de en gång var, eller enbart som ett vandrande virus. Före hiv-beskedet sågs livet 
och hälsan som något självklart. Att sjukdom och död skulle stoppa dem från att fullfölja 
sina livsprojekt var otänkbart. Vid diagnosen med hiv förändrades denna lättsamma 
livsåskådning till en kamp mot döden. En av informanterna fick diagnosen på 80-talet då 
det fortfarande inte fanns någon behandling, och fick förbereda sig på att dö ung i sviterna 
av sjukdomen. Trots väl medvetna om att det idag finns behandling, upplever många ändå 
en fruktan för att förlora livet.

Då var jag inställd på en kamp mot döden som jag trodde skulle bestå i att 
motverka de relaterade sjukdomstillstånd som inträder när immunförsvaret sviktar 
och kroppen sakta men säkert bryts ner för att små småningom tyna bort i svåra 
och plågsamma smärtor. (En hivdivas bekännelser, 29 september 2010)

Förutom den dödsångest, rädsla och skräck som beskedet medför upplevs också ilska och 
orättvisa. Varför drabbades just dem, och hur kunde en person som visste att den var 
smittsam utsätta någon annan för den risken? Denna känslostorm gör att vardagslivet blir 
svårhanterbart. Det blir en utmaning att ta sig upp ur sängen och en omöjlighet att försöka 
fokusera på skolan eller arbetet. Samtidigt som ilska uttrycks mot den som överfört viruset, 
skuldbelägger informanterna också sig själva för att ha varit ansvarslösa eftersom de blivit 
smittade genom oskyddat sex. Innan hiv-beskedet hade de själva fördomar om sjukdomen 
samt hade i vissa fall tagit avstånd från andra med hiv på grund av rädsla för att bli smittad. 
Nu är de plötsligt en av dem, en hivpositiv, vilket framkallar känslor av att vara en oönskad 
smittbärare som ingen vill vara nära. Detta väcker många funderingar och farhågor kring 
sexualiteten, och om de någonsin kommer kunna vara sexuellt aktiva igen. 

I början av min hiv-infektion kunde jag känna skammen – jag var det äckliga 
viruset som så många var rädda för. Samtidigt fanns tankarna där om att jag gjort 
något fel och fick skylla mig själv för en situation jag satt mig i. (En hivdivas 
bekännelser, 4 april 2015) 
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Behov av att prata - rädsla att bli avvisad 

Den första tiden efter beskedet finns ett stort behov av att sätta ord på det som gör ont 
genom att samtala. Detta behov kolliderar dock med rädslan att bli avvisad och dömd av 
omgivningen, därför väljer många att inte berätta om sjukdomen. Hemlighållandet leder till 
att de upplever ensamhet och tvingas skapa strategier för att inte avslöja sjukdomen. 
Strategierna kan innebära att gömma mediciner eller ljuga om läkarbesök. Samtidigt som 
strategier utarbetas för att inte bli “avslöjad” finns hela tiden en stark önskan om att någon 
gång i framtiden kunna vara helt öppen och berätta om sjukdomen.

Jag fick besök idag. Och jag kände att jag behövde gömma undan mina mediciner 
och lite andra saker som avslöjar mig. Och det kändes inte alls bra. Men det var 
ett val jag gjorde. Och hellre gör jag det än tar konsekvenserna av att de kanske 
ser de grejerna. (Hiv-bloggen, 17 mars 2011).  

Rädslan för att bli avvisad på grund av sjukdomen genomsyrar hela vardagslivet. 
Kondomerna och medicinerna som är nedpackade i väskan vid besök hos svärföräldrarna 
blir symboler som riskerar avslöja sjukdomen. Rädslan för att bli avvisad och hamna i 
utanförskap är anledningen till att många avstår från att berätta. Eftersom det finns en stark 
önskan om att vara öppen med hiv-diagnosen blir det en besvikelse varje gång den 
hemlighålls. Detta bidrar till en självbild där informanterna identifierar sig som lögnare  då 
de håller inne på en stor hemlighet. Behovet av att berätta vinner förr eller senare över 
rädslan hos majoriteten. Detta på grund av att sjukdomen upplevs för tung att bära på egen 
hand samt för att de upptäcker tillfredsställelsen och lättnaden i samband med berättandet. 
Trots att rädslan för avståndstagande och förakt är stark, uppleves sällan negativa 
reaktioner vid berättandet. I de flesta fall möts informanterna av medkänsla, och beskriver 
efteråt en lättnad över att de haft modet att berätta. Ändå pågår det en ständig inre konflikt 
kring avslöjandet, och om de ska berätta eller ej. Informanter som väljer att vara öppna 
beskriver det som den enda möjliga vägen för att handskas med sjukdomen. Öppenheten är 
en överlevnadsstrategi som skapar förutsättningar för ett bättre liv. Det är inte alltid lätt och 
okomplicerat, men det är den enda väg som tillåter dem att vara sig själva utan att behöva 
ljuga. 

Då jag berättade för vinprovargänget på 90-talet fick jag en drös med sympati, 
massor av kramar och klappar på axeln. (En hivdivas bekännelser, 8 december 
2013)

Sexuella relationer och dess komplexitet  

I sexuella relationer beskriver informanterna att valet att avstå från att berätta inte finns. 
Detta eftersom informationsplikten ställer krav på människor som lever med hiv att 
informera en potentiell sexpartner innan samlag. Informanterna betonar rättigheten till 
närhet och sexuell kontakt trots att de lever med hiv. Hur behovet av närhet och sex i 
relation till hiv-diagnosen hanteras skiljer sig mycket åt från person till person. En vanlig 
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strategi är att till en början vara avhållsam och avstå från sexuella kontakter på grund av 
rädslan att bli avvisad. Vissa låter sig inte hindras av rädsla, utan söker sexuella relationer 
och närhet i hopp om att mötas av acceptans, trots risken för avståndstagande. De kan inte 
längre ha lustfyllt och kravlöst sex utan att först tänka på konsekvenserna. Hiv har en 
tendens att förändra den lättsamma och förväntansfulla stämning som ofta upplevs i intima 
relationer. Innan det härliga och lustfyllda kan upplevas, måste bomben släppas. De måste 
berätta att om sin sjukdom, vilket riskerar att den potentiella sexpartnern tar avstånd. 

Självklart är det inte lika lätt att ha sex med killar som innan…eller jag är fegare 
nu. Vill ju inte att killen ska bli rädd när jag säger att jag har Hiv. Varför ska det 
vara så svårt…eller varför ska jag vara så feg. Måste ta tag i detta, vad kan hända 
förutom att killen man säger det till kan backa och dra. Sedan måste man ju våga, 
för vem vet…. Det kanske finns killar som inte har något emot att man har Hiv. 
(Hiv-killen, 1 december 2012)

Informanterna upplever att de ibland möts av avståndstagande och okunskap vilket orsakar 
känslor av nedstämdhet och uppgivenhet. Då bemötandet präglas av förståelse och 
acceptans beskrivs sexuallivet som tillfredsställande, och inte särskilt avvikande jämfört 
med innan diagnosen. Det som upplevs annorlunda är att informanterna först måste berätta 
att de har hiv samt skydda sig med kondom. Efter att ha berättat några gånger, och 
erfarenhet av både positiva och negativa reaktioner, minskar anspänningen vid avslöjandet. 
Ett nej påverkar inte självbilden i samma utsträckning som tidigare. De som har en fast 
partner beskriver en viss oro att överföra viruset vid samlag trots att de använder kondom 
och har effektiv behandling. En generell saknad beskrivs också över det spontana och 
okomplicerade sexet då de alltid måste ha kondomer lättillgängligt samt berätta om att de 
har hiv.

Det kan vara snårigt och ibland besvärligt att finna en balans mellan kärlek, sex 
och hiv. Inte bara för oss som är hivpositiva. Men… i snårskogen finns möjligheter 
där kondomen visar sig vara en resurs.  (Hiv-divan, 23 oktober 2012) 

Livet går vidare - vardagslivet med hiv  

Trots det kaos hiv-beskedet orsakar går livet vidare. Informanterna upplever liknande 
vardagsbekymmer som andra. Tjafs om disk och tvätt med partnern, trötta morgnar, 
barnönskan, förälskelse och lycka är upplevelser från vardagen som speglar att livet 
egentligen inte är annorlunda än någon annans. Emellanåt väcks en önskan om att slippa 
viruset, som varken syns eller känns, men ändå orsakar begränsningar. Önskan om att få 
vara som alla andra återkommer, samtidigt som det konstateras att livet egentligen inte är 
annorlunda. Det som orsakar upplevelsen av att vara annorlunda är framförallt 
föreställningar de har om sitt eget värde i relation till andra människor som inte har hiv. 
Självförakt och självstigmatisering är termer som används vid beskrivning av hur de ser på 
sig själva. Självföraktet och självstigmatiseringen är något informanterna kontinuerligt 
bearbetar för att behålla sin värdighet, som inte ska påverkas på grund av att de är bärare 
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av ett virus. Förutom det självförakt och den självstigmatisering som uttrycks, tvingas de 
även hantera samhällets stigmatisering, fördomar och förakt gällande sjukdomen. Detta är 
något som de lär sig att hantera och bemöta genom att istället sprida kunskap om 
sjukdomen. 

Efter det som hänt kommer jag aldrig att bli likadan som jag var innan. Och 
ibland saknar jag det som fan. Jag skulle inte tveka på att byta tillbaka ibland. Att 
bara få vara normal. Att slippa dessa små virus i mig. Att slippa känslan av att 
känna sig smutsig när man är nyduschad. Jag är ändå riktigt glad för de 
människor jag har träffat på den här resan. En helvetes resa är det ibland. Och 
den tar aldrig slut.  (Hiv-bloggen, 1 juni 2010). 

De lever ett vanligt liv där den enda konkreta skillnaden är ett dagligt intag av mediciner 
och regelbundna läkarkontroller. Att leva med hiv innebär daglig läkemedelskonsumtion 
livet ut, vilket är något de måste vänja sig vid, skapa rutiner kring och integrera i sitt 
vardagsliv. Trötthet, försämrade kolesterolvärden samt illamående är exempel på 
biverkningar som upplevs. Biverkningarna är för de flesta ett bekymmer under det initiala 
skedet av medicineringen. Trots biverkningarna finns en tacksamhet över behandlingen 
som gör att de kan leva ett långt och bra liv trots hiv-diagnosen. Tacksamhet beskrivs även 
mot den specialiserade infektionssjukvården. Det upplevs som en trygghet att få träffa 
läkare och sjuksköterskor som är vana vid att möta människor med hiv. I kontakt med 
övrig sjukvård eller tandvård upplevs oftare avståndstagande bemötande byggt på 
okunskap. Flera av informanterna beskriver hur tandläkare bokat in dem sist på dagen och 
förklarat att extra säkerhetsåtgärder måste vidtas och att behandlingsrummet saneras efter 
besöket. I dessa situationer upplever de en obefogad särbehandling eftersom det är 
betydligt mindre riskabelt att vårda en hiv-bärare som har effektiv behandling än en som 
aldrig testat sig för hiv.  

[Receptionist tandvården:] jaha, HIV positiv, ja, men då får du sista tiden på 
eftermiddagen, så att vi kan städa ordentligt när du gått. Jag: Med vaddå [sic!], 
menar du att ni inte städar och gör rent instrumenten efter VARJE patient? 
[Receptionist tandvården:] Jo det är klart, men det är ju extra noga med 
blodsmitta. Jag: Vet du en sak? Jag har varit HIV positiv i säkert 10 år utan att 
VETA! Med den inställningen DU har till rengöring kanske det är så att det är hos 
ER jag blivit SMITTAD?!?! (Hpositiv, 11 februari 2012) 

En begränsning i vardagslivet som påtalas av kvinnor är avsaknad av möjligheten att bli 
gravida på ett naturligt sätt. En av informanterna beskriver att hon och hennes partner 
försökt bli gravida med insemination på egen hand hemma under lång tid innan de fick 
hjälp av vården. Detta upplevs orättvist eftersom män som vill bli pappa erbjuds hjälp 
genom ”spermietvätt”. Förutom möjligheten att bli gravid på naturligt sätt betonas också 
önskan om att få föda vaginalt och amma utan att behöva oroa sig för att överföra viruset 
till barnet. Trots dessa bekymmer som upplevs i samband med barnönskan, graviditet och 
barnafödande finns en ljusning. Genom att identifiera sig med andra kvinnor som lever 
med hiv, blir gravida, föder barn och lever ett ”normalt” liv finner även dessa kvinnor 
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hopp. En av kvinnorna har idag två små barn och beskriver sitt liv som vilken 
småbarnsmamma som helst.  

Är lite nedstämd också, börjar ge upp hoppet om att någonsin bli mamma. Så 
mycket lättare det varit om jag inte hade burit på detta förbaskade virus i kroppen, 
då hade man kunnat släppa allt och haft inställningen ”blir det så blir det”, men 
det fungerar ju inte nu. ALLT måste planeras och det blir så konstigt allt. 
(Hpositiv 13, september 2012) 

I stunder där livet med hiv känns tungt beskrivs det värdefullt att dela erfarenheter med och 
få stöd av andra som lever med hiv. Att höra om andras strategier, få förebilder som lyckas 
leva vad som anses vara ett normalt liv, dela med sig av sina egna bekymmer och även få 
chans att hjälpa andra utifrån sina egna erfarenheter är mycket betydelsefullt. Genom att 
hjälpa och dela med sig till varandra finns förhoppningar om att förbättra situationen och 
framtiden för andra människor som lever med hiv.  

Om en vecka ska jag träffa en tjej som är ganska nysmittad. Och jag hoppas att 
jag kan hjälpa henne nu i början, för det är då det är som värst. Det tyckte jag i 
alla fall. Jag hade velat ha samma möjlighet som hon får, att träffa någon som har 
varit med ett par år. Någon som får en att känna sig lite mer normal igen. Att få se 
en person och veta att den här personen har gått igenom samma sak som jag. Och 
h*n [sic!] ser ju faktiskt helt normal ut. (Hiv-bloggen, 17 maj 2010) 

Resultatsammanfattning 

Från den dagen informanterna får hiv-beskedet startar en process som initialt kännetecknas 
av chock och skräck. Denna fas övergår sedan till en ambivalens där för- och nackdelar 
vägs mellan att berätta om sjukdomen och hålla den för sig själv. Många frågetecken 
uppkommer i relation till sexualiteten och möjligheterna till ett aktivt sexliv trots ett 
smittsamt virus. Med tiden klarnar frågetecknen, strategier skapas för att hantera 
sjukdomen, och livet går vidare. Hiv gör sig ständigt påmint, när de tar sina mediciner, när 
de varje gång vid sex måste plocka fram en kondom samt när de vid kontakt med sjukvård 
eller tandläkare måste berätta.  Trots detta är viruset endast en liten del av deras liv. Även 
fast livet aldrig blir precis som tidigare blir det ändå bra. Att leva med hiv innebär en resa 
kantad av upp- och nedgångar, av frustration samt rädsla, men även av lärdomar och 
tacksamhet. Sjukdomen medför inte bara begränsningar utan också chanser att knyta 
värdefulla kontakter med människor de aldrig annars hade träffat. De uttrycker mitt i all 
frustration och orättvisa en tacksamhet till sjukdomen och det de lärt sig av den. En 
tacksamhet till livet i stort, och till den behandling som idag ger förutsättningar att leva ett 
lika långt liv som andra människor.
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes i denna studie var narrativ byggd på kvalitativ data i form av 
individuella berättelser publicerade i bloggar. Det ändamålsenliga urval som tillämpades 
resulterade i fyra informanter som alla var människor som levde med hiv i Sverige. Två 
män och två kvinnor inkluderades vilket gjorde att resultatet speglade båda biologiska  
könens upplevelser. De hade varit aktiva bloggare olika länge och kvantiteten tillgängligt 
material varierade i spannet 6-277 sidor. Detta föranledde att vissa av informanternas 
upplevelser återfanns i större utsträckning än andras i resultatet. Hur länge de varit 
diagnostiserade samt under vilken tid de blev diagnostiserade var också faktorer som 
påverkade upplevelsen av hiv-beskedet. En av informanterna hade levt med sjukdomen 
betydligt längre och fick diagnosen på 80-talet, då det inte fanns någon behandling. Detta 
gjorde att förutsättningar och upplevelser initialt skilde sig från övriga informanters. 
Samtliga informanter hade blivit smittade genom sexuell kontakt, vilket innebar att 
studiens resultat inte med säkerhet kunde appliceras till individer som blivit infekterade på 
annat vis. För att ta reda på detta skulle även personer med andra smittvägar behövts 
inkluderats. 

Ett universellt kunskapsanspråk innebär att forskaren ämnar överföra resultatets slutsats 
utanför studiepopulationen (Priebe & Landström, 2017). Det fanns dock inget universellt 
kunskapsanspråk med denna studie, varför resultatet inte kunde överföras till hela 
populationen av människor som lever med hiv. Gemensamma nämnare, samband och 
likheter har identifierats i informanternas upplevelser. Detta innebär att generella slutsatser 
kan dras inom urvalet. För att resultatet ska vara generaliserbart och kunna överföras 
utanför studien menar Pribe och Landström (2017) att materialet bör vara mer omfattande, 
det vill säga fler personers upplevelser bör inkluderas. 

Bloggar publicerade på internet har legat till grund för datainsamlingen. I bloggarna 
återfanns berättelser om människors upplevelse av att leva med hiv. Dahlberg (2014) 
menar att svagheten med att använda färdiga berättelser är avsaknaden av möjlighet till 
följdfrågor. Följdfrågor ger förutsättningar till att utöka förståelsen ytterligare (ibid.). För 
att besvara det aktuella syftet skulle datainsamling i form av intervjuer även varit lämpligt. 
Tidsramen för studien gav dock inga förutsättningar att använda intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Därför var den narrativa metoden ett substitut. Google var den 
sökmotor som användes vid insamling av materialet till studien. Efter att ha testat med 
flera olika kombinationer av sökord kom författarna fram till att ”hiv” och ”blogg” gav de 
mest relevanta resultaten i relation till syftet. Om andra sökord använts hade troligtvis ett 
annat resultat framkommit. Svagheten med Google som sökmotor var att den resulterade i 
fler träffar än vad som var möjligt att bearbeta, vilket riskerade att andra relevanta resultat 
uteblev. 
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Analysen är utförd enligt narrativ metod och bearbetningen av materialet gjordes enligt 
Dahlborg-Lyckage (2017) och Skott (2017) beskrivning. Innan bearbetning av materialet 
påbörjades kartlades författarnas förförståelse. Dahlberg (2014) menar att förförståelse är 
något som alla människor har. Den är nödvändig, men bör synliggöras, eftersom den 
annars utgör risk att snedvrida resultatet (ibid). För att värna om materialets äkthet och 
genomföra tolkningen så textnära som möjligt har författarna under hela analysprocessen 
varit medvetna om sin förförståelse, samt i största mån försökt att åsidosätta den. 
Medvetenhet om förförståelsen ökar pålitligheten i studien enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012). Trots detta menar Dahlberg (2014) att det alltid föreligger en risk för att 
resultatet påverkats av förförståelsen, samt att författarna bör vara ödmjuka inför detta 
faktum. I denna studie synliggjordes författarnas förförståelse genom att de förde en 
diskussion kring ämnet. Således reducerades sannolikheten för ett missvisande resultat. 
Enligt Dahlberg (2014) ger kartläggning av förförståelsen möjlighet att angripa materialet 
med ett öppet förhållningssätt. Att bearbeta material bestående av hundratals sidor är en 
tidskrävande process. Nyfikenhet och frågvishet är viktigt för att analysen ska ske på ett 
öppet och neutralt sätt (ibid.). För att behålla intresset och nyfikenheten för textens innehåll 
har författarna därför tagit regelbundna uppehåll i bearbetningsprocessen. Under studiens 
gång har studiekollegor regelbundet granskat textens innehåll, vilket resulterat i att 
författarna behövt besvara frågor samt fördjupa reflektionen kring innehållet. Denna 
kritiska granskning stärker enligt Henricson (2017a) både studiens trovärdighet och 
pålitlighet. 

Bloggarna som använts i studien var publicerade för allmänheten och utgör således 
offentligt material. Allt material som är publicerat för allmänheten är följaktligen godkända 
att analyseras. När ett bloggavtal godkänns godtas det faktum att innehållet är tillgängligt 
för allmänheten. Det kan dock inte förutsättas att informanterna är medvetna om de regler 
och lagar som föreligger vid publikation av blogginlägg (Dahlborg & Lyckhage, 2017). 
Med detta i åtanke har försök därför gjorts att kontakta samtliga informanter för samtycke 
till medverkan i studien. Det fanns dock inga kontaktuppgifter registrerade, vilket 
omöjliggjorde denna önskan. Utan samtycke ansåg författarna att det var särskilt angeläget 
att behandla materialet med största möjliga respekt och värna om innehållets äkthet. 
Personerna bakom bloggarna har varierande anonymitet. En av dem presenterar sitt namn, 
och bilder på sig själv, medan de andra har valt att vara helt anonyma. Medverkan i denna 
studie har inte medfört ett hot mot deras anonymitet.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att hiv-beskedet omkullkastar livet samt medför känslor fyllda av chock, 
rädsla och skräck. Att drabbas av hiv upplevs som en orättvis dom, vilken också framkallar 
ilska riktad mot den som överfört viruset. Gällande den kropp och det liv som förut kändes 
bekant och hanterbart finns nu ett främmandeskap. Existentiella frågor rörande den egna 
identiteten och relationen till sig själv förändrar livsvärlden. Svenaeus (2005) menar att 
den tidigare livsorienteringen bryts ned och framkallar ett främlingskap då människor 
drabbas av sjukdom. Bengtsson (1999) menar att tillgången till världen fås genom 
kroppen. Då relationen till kroppen på grund av sjukdom förändras, förändras också 
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tillgången till världen. Hammarlund (2009) uttrycker att olika prover och undersökningar 
kan visa om patienten bär en viss sjukdom, men det säger inget om upplevelsen av att bära 
sjukdomen. Därför krävs det att sjuksköterskor utgår från ett livsvärldsperspektiv, tar sig 
tid och visar intresse för patientens upplevelse av situationen. Hammarlund och Nyström 
(2003) lyfter även sjuksköterskors betydelsefulla roll att stötta patienter genom att minska 
patientens upplevelse av isolering och ensamhet. Detta kan göras genom att upplysa 
patienten om att fler genomgår liknande sjukdomsmanifestationer och således skapa 
upplevelse av tillhörighet. 

I resultatet framkommer det att människor som lever med hiv upplever känslor av skuld, 
skam och smutsighet. På grund av fördomar de tidigare haft om människor med sjukdomen 
finns en ovilja att identifiera sig med andra individer som lever med hiv. Andersson-
Ellström, Forssman och Milsom (1996) menar att det finns samband mellan sexuellt 
överförbara sjukdomar och känslor av att vara oren, skuld, skam och självförakt. 
Hammarlund (2009) bevittnar också detta känslomönster hos unga kvinnor med kondylom. 
Dessa kvinnor upplever skam, skuld samt en avsmak över sin egen kropp. Skyman, 
Thunberg Sjöström och Hellström (2010) visar exempel på att detta känslofenomen även 
drabbar bärare av den resistenta bakterien meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA). 
Skam- och skuldkänslor är således inte enbart förknippade med sexuellt överförbara 
sjukdomar, utan drabbar även de som lever med andra typer av smittsamma sjukdomar 
(Wiklund, 2003). 

I denna studie framgår det att människor som lever med hiv ständigt konfronteras med 
tankar kring avslöjandet av sjukdomen. Innan de berättar, utför de bedömningar i syfte att 
avgöra om mottagaren är pålitlig nog att hålla informationen för sig själv, utan att sprida 
det till andra. Anledningen till att många avstår från att berätta menar Fair och Albright 
(2012) är grundat i rädslor för att bli avvisade. I resultatet synliggörs den stigmatisering 
som många av informanterna upplever i samband med berättandet, samt rädslan för att bli 
avvisade och satta i utanförskap på grund av omgivningens okunskap. Tagliaferri Rael et 
al. (2017) menar att det svåra inte är att hantera viruset och sjukdomen i sig utan 
stigmatiseringen den medför.  

Resultatet visar att de som väljer att vara öppna med sin sjukdom känner en ökad 
tillfredsställelse. Det framgår även att de som hemlighåller sjukdomen har en ständig 
önskan om att vara öppna. De blir besvikna på sig själva varje gång de avstår från att 
berätta. Jen et al. (2012) menar att öppenhet i relation till hiv-diagnosen förknippas med 
förbättrad fysisk hälsa, psyskiskt välbefinnande samt lägre risk att drabbas av depression. 
Trots de många vinsterna med att berätta för omgivningen om sjukdomen menar 
folkhälsomyndigheten (2016) att en av fem inte berättar för någon alls. Således går många 
miste om de positiva hälsovinster som både resultatet och Jen et. al (2012) visar på. Enligt 
Fair och Albright (2012) upplever många som lever med hiv att de saknat vägledning för 
att kunna vara öppna med sin diagnos. Tagliaferri Rael et al. (2017) menar att 
sjuksköterskor förutom att utbilda patienten om sjukdomen, också har ett ansvar att erbjuda 
stöd och verktyg som ger bättre förutsättningar för öppenhet. 
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Det som ytterligare kan utläsas av resultatet är att kvinnor upplever frustration kopplad till 
barnönskan. Idag är det inte tillåtet att erbjuda assisterad befruktning till kvinnor med hiv. 
Däremot kan män få hjälp genom spermietvätt (Statens medicinsk-etiska råd, 2010). Enligt 
Karolinska universitetssjukhuset (2018) föreligger inga risker med att hjälpa 
välmedicinerade kvinnor med hiv att få barn, men ändå görs det inte. SFS (2017:62) menar 
att all hälso- och sjukvård ska ges med respekt för alla människors lika värde. Detta 
tillgodoses inte eftersom män för närvarande har helt andra förutsättningar att uppfylla sin 
önskan om att bli föräldrar än kvinnor. Alla människor är enligt de mänskliga rättigheterna 
lika inför lagen, och ska inte utsättas för diskriminering av något slag (Regeringskansliet, 
2011). Enligt SSF (2014) har sjuksköterskor skyldighet att erbjuda en jämlik vård med 
mänskliga rättigheter som grund. 

Särbehandling och okunskap är något som bevittnas i mötet med tandvård och icke 
specialiserad infektionsvård. Flera informanter har erfarit att tandvården bemött dem med 
avståndstagande och särskilda hygienrutiner. Enligt socialstyrelsens hygienkrav SOSFS 
(2015:10) ska skyddsåtgärder alltid tillämpas då det föreligger risk för överföring av 
smitta. Även SFS (2017:62) betonar att vården ska bedrivas enligt god hygienisk standard, 
oavsett om patienten har en känd smitta eller inte. Eftersom vårdpersonal aldrig kan vara 
helt medvetna om vilka smittämnen patienter de möter bär på, bör dessa åtgärder alltid 
tillämpas, inte enbart då blodsmitta såsom hiv förekommer. 

Resultatet visar att sexuallivet förändras som följd av hiv-diagnosen. Samtidigt som 
informanterna upplever svårigheter att berätta om sjukdomen, finns en medvetenhet om 
informationsplikten, vilken kräver att de informerar en potentiell sexparter innan samlag. 
Folkhälsomyndigheten (2016) menar att många som lever med hiv upplever att 
informationsplikten försvårar deras möjligheter till ett sexuellt aktivt liv. Resultatet visar 
att informanterna oftast erhåller stöd och förståelse då de berättar om sin diagnos, men kan 
möta avståndstagande i intima relationer. Fair och Albright (2012) menar att rädslan för 
avståndstagande och tidigare erfarenheter av att bli avvisad resulterar i att många avstår 
helt från att inleda intima relationer samt avslutar pågående relationer. 

Trots att resultatet indikerar att hiv är en sjukdom som förändrar och begränsar livet, 
beskrivs också hoppfullhet och optimism. Initialt efter beskedet menar 
Folkhälsomyndigheten (2016) och Woodgatea et al., (2017) att många upplever minskad 
upplevelse av kasam. Resultatet beskriver den första tiden efter hiv-beskedet som 
svårhanterbar och obegriplig. Antonovsky (2008) menar att katastrofer kan omvändas till 
livslust och ökad livskvalitet om delarna i kasam uppfylls. Enligt resultatet medför 
erfarenheterna och lärdomen av livet med sjukdomen till att livet åter blir hanterbart och 
begripligt, vilket ökar känslan av kasam. Detta gör att livet med en livslång sjukdom trots 
allt kan innebära god livskvalitet. Cederfjäll (2002) förklarar att upplevelsen av kasam är 
avgörande för livskvaliteten.   

En liknelse kan ses mellan resultatet och de olika faserna i en krisprocess. Enligt Cullberg 
(2006) består krisprocessen av faserna chock, reaktion, bearbetning och nyorientering. 
Chockfasen kännetecknas av panik, skräck samt overklighetskänslor och varar allt från 
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några sekunder upp till en vecka (ibid.). I resultatet beskrivs den första tiden efter 
diagnosen som en chockartad tid präglad av panikkänslor och rädsla. Även känslor av 
skuld, skam och orättvisa uppkommer i anknytning till beskedet. Dessa känslor återfinns 
även i Cullbergs beskrivning av den andra av krisens faser, reaktionsfasen. Chockfasen och 
reaktionsfasen kännetecknar tillsammans som den akuta fasen i en krisreaktion. Enligt 
resultatet avtar chocken stegvis och livet återgår till det liv de tidigare levt. De avstår inte 
längre från aktiviteter som upplevs meningsfulla och många vågar åter inleda sexuella 
relationer. Detta kan liknas med bearbetningsfasen som kännetecknas av framtidstro och 
successiv anpassning till den nya livssituationen (Cullberg, 2006). En tid efter diagnosen 
har sjukdomen blivit en integrerad del av vardagslivet. Denna tid varierar från individ till 
individ men kännetecknas hos samtliga av en insikt i att de trots sjukdomen inte är 
annorlunda och att livet går vidare. En tacksamhet uttrycks trots all smärta, rädsla och 
panik gentemot de erfarenheter och nya relationer de byggt tack vare sjukdomen. 
Nyorienteringsfasen, den sista av krisens faser som pågår resten av livet beskrivs av 
Cullberg (2006) och kan liknas med beskrivningen från resultatet där informanterna återgår 
till ett meningsfullt liv, inte enbart präglat av sjukdomen utan innehållande vardagliga 
aktiviteter och framtidstro. 

Konklusion 

Människors upplevelse av att leva med hiv kan beskrivas som en process bestående av 
olika faser. Sjukdomsbeskedet ger upphov till känslor av rädsla, skräck och dödsångest. I 
samband med detta uppkommer behovet av att prata i konflikt med rädslan för att bli 
avvisad. Den initiala tiden präglad av negativa känslor och tankar övergår sedan i en 
acceptans som gör att livet går vidare och åter upplevs som meningsfullt. Att drabbas av 
hiv innebär förändringar och i många fall även begränsningar i livet. Studien visar att en 
effektiv strategi för att hantera livet med sjukdomen är att vara öppen och berätta om den. 
Människor som väljer att offentliggöra sin sjukdom har en ökad tillfredsställelse jämfört 
med de som hemlighåller den. Studien visar även att det finns ett samband mellan 
smittsamma sjukdomar och upplevelser av stigmatisering, skuld och skam. Slutsatsen är att 
den mest omfattande utmaningen för människor som lever med hiv är att handskas med de 
fördomar och den stigmatisering som sjukdomen medför. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Människor som lever med hiv är generellt nöjda med bemötandet de får från den 
specialiserade infektionssjukvården. I vissa fall, exempelvis i kontakt med tandvården, 
upplevs dock ett avståndstagande bemötande, vilket oftast beror på okunskap. All personal 
som arbetar inom verksamheter som bedriver någon form av hälso- och sjukvård bör därför 
erbjudas mer utbildning om hur det är att leva med hiv. Denna kunskap kan leda till ökad 
förståelse samt färre fördomar, vilket kan förbättra bemötandet av patienter med hiv inom 
vården. Möjligen kan okunskap hos allmänheten och inom hälso- och sjukvården vara en 
av orsakerna till att människor som lever med överförbara sjukdomar, inklusive de som 
lever med hiv, upplever frekventa känslor av skam och skuld. Därför bör ytterligare studier 
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utföras i syfte att undersöka orsaken till skam- och skuldkänslor, samt för att utröna hur 
sjuksköterskor bättre kan stötta patienter för att minska dessa känslor. 

Många patienter med hiv har en önskan att berätta om sin sjukdom. Det finns också 
forskning som tyder på att de som berättar skattar sin hälsa högre. Därför har 
sjuksköterskor ansvar att utgå från den unika livsvärlden och identifiera om det föreligger 
en önskan om öppenhet, för att därefter erbjuda verktyg i form av exempelvis stödjande 
samtal vilket kan tänkas behövas för att uppfylla denna önskan. Förutom önskan att 
berätta, upplever kvinnor med barnönskan orättvisa. Män och kvinnor som lever med hiv 
har helt olika förutsättningar att bli föräldrar, eftersom endast männen får hjälp med 
assisterad befruktning. Det är motsägelsefullt att det finns lagtext som hävdar allas rätt till 
lika vård, samtidigt som det finns en annan lag som innebär att det är förbjudet att erbjuda 
kvinnor med hiv assisterad befruktning. Eftersom det inte förefaller finnas någon risk med 
att hjälpa väl-medicinerade  kvinnor med hiv att bli gravida, bör sjuksköterskor se det som 
sitt ansvar att föra denna fråga framåt för att stärka denna patientgrupps rättigheter samt 
sträva efter en mer jämlik vård. 
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Bilaga 1. Sammanfattning av bloggar  

Titel/Aktiva år Innehåll Webbadress Publicerade 
sidor

En hivdivas 
bekännelse  

2009-2018

58-årig man som levt med hiv sedan 
1989 då han var 29 år. Skriver om sin 
vardag och hur han hanterat sjukdomen 
genom åren. Har ett brinnande 
engagemang för att förbättra situationen 
för människor med hiv och 
homosexuella. Bestämde sig tidigt för 
att vara öppen med sin diagnos och 
stöttar andra till att våga utmana 
fördomar och förakt.

https://
blog.qruiser.c
om/hivdiva/

277

Hiv-bloggen 

2010-2017

Ung kvinna som fick sin hiv-diagnos 
2007 då hon var 16 år. Beskriver 
möjligheter, begränsningar och 
svårigheter i sin vardag. Lever idag med 
sambo och är mamma till två små barn. 
Är i sin blogg anonym, endast hennes 
närmsta anhöriga samt andra som lever 
med hiv hon mött genom 
stödorganisationer vet att hon har hiv.

http://
hivbloggen.bl
ogg.se/

210

Hiv-killen´s 
blogg 

2010-2012

39-årig man som fick hiv-beskedet som 
26-åring år 2005. Skriver hoppfullt om 
hur det är att vara homosexuell, mitt i 
livet med hiv. Beskriver en stark önskan 
om att vara öppen med sin sjukdom men 
samtidigt en rädsla för vilka 
konsekvenser det skulle få. Är anonym i 
bloggen och har endast berättat för 
personer han känner extra förtroende 
för.

https://
blog.qruiser.c
om/hiv-kille/

6

https://blog.qruiser.com/hivdiva/
http://hivbloggen.blogg.se/
https://blog.qruiser.com/hiv-kille/


  

Hpositiv 

2012-2013

Kvinna i 35-årsåldern som blev smittad 
då hon var 29 år. Beskriver sin situation 
som kvinna med hiv samt en stark 
barnönskan och frustration över att inte 
kunna bli gravid på ”vanligt vis”. 
Skriver också för att informera och 
upplysa andra om sjukdomen för att 
blåsa hål på fördomar. Är anonym i 
bloggen men öppen i det övriga livet 
vilket alltid varit självklart för henne.

http://
hpositiv.blog
g.se/

7

Titel/Aktiva år Innehåll Webbadress Publicerade 
sidor

http://hpositiv.blogg.se/


Bilaga 2. Analysprocess  

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kategori 

”Jag kände mig ensam 
och väldigt rädd.”

Rädsla och ensamhet. Ett besked som orsakar 
känslostorm och kaos

”Klockan var nästan tre 
på morgonen i slutet av 
augusti 1989 och jag hade 
precis fått min dödsdom.”

Dödsdom och skräck. Ett besked som orsakar 
känslostorm och kaos

”Fick reda på att jag var 
Hiv+ vilket vände mitt liv 
upp och ner.”

Livet blev omvänt och inte 
som förut.

Ett besked som orsakar 
känslostorm och kaos

”När jag var hos läkaren 
dagen efter jag fick min 
diagnos var jag 
fortfarande riktigt arg. Jag 
sparkade i väggen hos 
sjuksköterskan innan, då 
hon tog blodprov 2 (för att 
vara säker), jag sparkade 
på stolen inne hos läkaren 
och jag slog på 
armstöden. Jag slog även 
på mig själv. Och jag vet 
inte hur hårt jag kramade 
om min sambos hand.”

Ilska och chock i samband 
med beskedet.

Ett besked som orsakar 
känslostorm och kaos

”När jag valde att vara 
tyst eller förneka att jag 
hade hiv, förminskade jag 
mig själv. Varje gång jag 
höll tillbaka, när jag inget 
hellre ville än att berätta, 
dog något inom mig. 
Självkänslan blev sämre, 
jag drog mig tillbaka från 
vänner och ville inte bli 
förknippad med andra 
som också hade hiv. 
Skam, lögner och ångest 
var priset jag fick betala. 
Det orkade jag inte leva 
med.”

Önskan om att vara öppen. Att 
hålla sjukdomen för sig själv 
skapar negativ spiral med 
dåligt mående.

Behovet av att prata  - 
rädslan för att bli avvisad



”En del av mig vill rama 
in alla urklipp och göra en 
stor tavla. Men jag törs 
inte. Men en dag kanske 
jag gör det. När jag 
slipper oroa mig. Då alla 
jag känner vet om det. Jag 
har en bra bit dit. Men för 
varje person jag berättar 
det för så kommer jag allt 
närmare målet.”

Vill vara öppen och kunna 
identifiera sig med andra 
människor som lever med hiv 
men vågar inte.

Behovet av att få prata - 
rädslan för att bli avvisad

”Samma dag som jag fick 
mitt hivbesked, började 
tankarna kretsa kring om 
jag skulle berätta eller inte 
berätta - till vänner, 
familjen, gamla 
sexpartners och hemska 
tanke, framtida 
sexpartners. Det är var 
1989, aidsskräcken var 
påtaglig och att bära på 
viruset var lika med en 
dödsdom och innebar 
10-12 år kvar att leva.”

Brottas hela tiden med tankar 
kring om de ska berätta eller 
ej. 

Behovet av att få prata - 
rädslan för att bli avvisad

”Panikslagen och med en 
isande skräck fylld av gråt 
insåg jag att det här kunde 
jag inte leva ensam med”

Behovet av att prata 
övervinner rädslan för att bli 
avvisad.

Behovet av att få prata - 
rädslan för att bli avvisad

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kategori 



”Jag berättade för mina 
kollegor att jag skulle på 
kontroll. Men för något 
annat. När sista provet 
skulle tas på mitt minsta 
barn så sa jag att det var 
ett läkarbesök hon skulle 
på. Jag är så galet rädd för 
hur vissa personer skulle 
hantera sanningen. Jag har 
ganska många vänner och 
framförallt släktingar som 
inte känner till min 
diagnos. Och det stör 
mig.”

Rädsla för omgivningens 
reaktioner som leder till att 
strategier skapas för att inte bli 
avslöjad. Önskan om att kunna 
vara öppen.

Behovet av att prata - 
rädslan för att bli avvisad

”På ett mentalt plan ser 
jag mig själv som en 
sexuellt aktiv man i första 
hand. Hiv kommer ganska 
långt ner på listan för min 
del numera och 
smittsamheten likaså.”

Identifierar sig främst som en 
sexuellt aktiv person och inte 
en person med hiv.

Sexuella relationer och dess 
komplexitet 

”En KK som jag träffat 
lite då och då de senaste 
åren och som är 
införstådd med att jag har 
hiv, sa när vi träffades 
första gången, att det att 
jag var hivpostiv inte var 
något problem 
överhuvudtaget, eftersom 
han använder kondom.”

Andras acceptans över hiv-
diagnosen. Kan vara sexuellt 
aktiva ändå. 

Sexuella relationer och dess 
komplexitet 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kategori 



”Det är nu det är 
meningen att jag ska 
berätta för honom att jag 
har hiv. Det har jag gjort 
så många gånger under 
mina 25 år som hivpositiv, 
att det blivit en del av 
raggningen. I början, 
innan jag blivit van, har 
jag ett negativt självsnack; 
Varför gick jag hit över 
huvud taget, jag vet ju att 
det inte kommer att gå! 
Han blir säkert 
asförbannad. Vad gjör det 
med mitt tillstånd? jo, jag 
blir osäker, flackar med 
blicken, ser inte 
vederbörande i ögonen 
och skrapar osäkert med 
skorna i golvet. Och 
resulttatet? Ganska så 
säkert ett 
avståndstagande.”

Svårigheten att berätta om sin 
hiv vid sexuella möten. 
Tveksamhet och osäkerhet 
leder till avståndstagande.

Sexuella relationer och dess 
komplexitet 

”Gamla negativa 
tankemönster kan å andra 
sidan aktiveras av partners 
som fortfarande är osäkra 
eller som nobbar mig och 
inte vill ha sex när jag 
berättar om min hiv.”

Avståndstagande och dess 
konsekvenser.

Sexuella relationer och dess 
komplexitet 

”Nej, det är inte hemskt 
att ha drabbats av HIV. 
HEMSKT vore det att ha 
drabbats av cancer! HIV 
ställer krav på mig, att jag 
sköter min hälsa lite extra 
noga, att jag äter mina 
mediciner osv osv. Men 
jag lever och jag 
överlever!”

Man kan drabbas av värre 
saker än hiv. Livet är okej 
ändå. Tar hand om sig själv, 
tänker på hälsan.

Livet går vidare - vardagen 
med hiv

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kategori 



”Alla andra ser på dig 
som de gjort innan. I alla 
fall inte de som vet. Men 
du känner dig på ett annat 
sätt än vad du någonsin 
gjort innan.”

Förändrad självbild, 
självstigmatisering och 
självförakt.

Livet går vidare - vardagen 
med hiv

”Istället fick jag föra en 
kamp mot initiala 
biverkningar som 
försvann efter ett halvår. 
Huvudvärk, illamående, 
dålig mage och trötthet. 
När jag förstod att jag 
faktiskt höll på att få 
tillbaka det liv jag så 
intensivt hade saknat 
sedan dödsdomen 1989 
blev det fart på 
immunförsvaret och viljan 
att leva vidare.”

Biverkningar. Livet går vidare - vardagen 
med hiv

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kategori 
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