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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är en virussjukdom som smittar via blod och 

sexuella kontakter. Med bra bromsmediciner kan en person med HIV leva utan några fysiska 

symptom. När HIV upptäcktes skapades mycket fördomar och rädsla kring sjukdomen som 

till viss del fortfarande lever vidare idag. Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av att 

leva med HIV. Metod: Analys av narrativer där sex självbiografier analyserades som var 

skrivna av personer med HIV. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framkom två 

kategorier; Ett förändrat liv och värdesätter erfarenheter av HIV med sju underkategorier. 

Konklusion: Personer med HIV upplever en sämre hälsa på grund av känslor som ensamhet 

och utanförskap. Med ökade kunskaper om sjukdomen kan fördomarna minskas i hälso- och 

sjukvården. Sjuksköterskan kan öka dessa personers välbefinnande genom att ha goda 

kunskaper om sjukdomen, ge ett respektfullt bemötande och informera om sexuell hälsa.  
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___________________________________________________________________________ 

Background: Human Immunodeficiency Virus (HIV), is a virus disease which infects 

through blood and sexual contacts. A person with HIV can live without any physical 

symptoms if he or she gets the right treatments. When it first was discovered, the disease 

created a lot of fear and prejudices that to some extent still exists. Purpose: To describe 

people´s experiences of living with HIV. Method: Narrative analysis were six  

autobiographies written by people with HIV was analyzed.  Results: From the analysis of 

data material two categories emerged, A changed life and valuing the experiences of having 

HIV with seven subcategories.  Conclusion: People with HIV are experiencing a worse 

personal health due to feelings like loneliness and alienation. The prejudices about the 

disease can be reduced by increased knowledge in healthcare. A nurse can increase these 

persons wellbeing by having good knowledge about the disease, give a respectful treatment 

and inform about sexual health.  

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
INLEDNING ........................................................................................................................ 1 
BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

Humant-Immunbristvirus (HIV) ........................................................................................ 1 
Lidande .............................................................................................................................. 2 

Hälsa .................................................................................................................................. 2 
Hälsokorset ............................................................................................................................................... 3 

Sexualitet ........................................................................................................................... 4 

Sjuksköterskans funktion och ansvar  ................................................................................ 5 
PROBLEMFORMULERING ............................................................................................ 5 

SYFTE ................................................................................................................................... 5 
METOD ................................................................................................................................ 6 

Urval .................................................................................................................................. 6 
Datainsamling .................................................................................................................... 6 

Analys ................................................................................................................................ 7 
Etiska överväganden .......................................................................................................... 7 

RESULTAT .......................................................................................................................... 9 
Ett förändrat liv .................................................................................................................. 9 

Hamna i ett vacuum.................................................................................................................................. 9 
Rädsla för utanförskap och ensamhet ..................................................................................................... 10 
Att dölja sjukdomen för andra ................................................................................................................ 10 
Bemötande grundas på kunskapsnivå från sjukvårdspersonal ................................................................ 11 

Värdesätter erfarenheter av HIV ................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Finna acceptans och gemenskap............................................................................................................. 12 
Sprida egna erfarenheter och inge hopp till andra .................................................................................. 13 
Sjukdomen har berikat livet ................................................................................................................... 13 

Resultatsammanfattning ................................................................................................... 14 
DISKUSSION ..................................................................................................................... 15 

Metoddiskussion .............................................................................................................. 15 
Resultatdiskussion ........................................................................................................... 16 

Konklusion ....................................................................................................................... 18 
Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet ............................................ 19 

REFERENSER ................................................................................................................... 20 

 

BILAGOR 

1. Valda boktitlar 

 



 

1 

 

INLEDNING 

HIV är en smittsam sjukdom som försvagar immunförsvaret och som obehandlad leder till olika 

följdsjukdomar och till sist döden. Idag finns mediciner som bromsar förloppet och 

smittsamheten, trots det påverkar sjukdomen hälsan hos de drabbade. Folkhälsomyndigheten 

uppskattar att cirka 7000 invånare lever med diagnosen HIV idag i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2016).  Sjukdomen har i många år orsakat stor rädsla i befolkningen. 

När smittan upptäcktes på 1980-talet var det en kontroversiell sjukdom som skapade fördomar 

kring olika grupper i samhället (Smith, 1998). Även om kunskaperna kring HIV är större idag  

lever trots det fördomar vidare hos många människor. Detta yttrar sig även inom sjukvården 

där personer som lever med HIV kan få ett sämre bemötande och en bristfällig vård relaterat 

till bristande kunskap hos sjuksköterskor (Frain, 2017). För att kunna förbättra bemötandet och 

omhändertagandet av dessa personer en ökad förståelse hos sjuksköterskor för hur det är att 

leva med HIV vilket denna studie fokuserar.  

BAKGRUND 

Humant-Immunbristvirus (HIV) 

Humant-immunbristvirus, även kallat HIV är ett virus som lägger sig latent i kroppens 

immunförsvar vilket degenererar immunförsvaret. HIV är en kronisk sjukdom vilket innebär 

att personen som blivit smittad aldrig blir frisk (Smith 1998). I dagsläget uppges 36,7 miljoner 

människor runt om i världen vara smittade med HIV (Nosrat, Withworth & Ciccolo, 2017). 

HIV smittar via sexuell kontakt, blodtransfusioner och kontaminerat blod; exempelvis när två 

människor delar samma injektionsnål. Däremot så smittar inte sjukdomen via kyssar eller 

hudkontakt (Bredström, 2008). Om en HIV-smittad person får adekvat behandling minskar 

smittorisken avsevärt. Använder personen dessutom kondom vid samlag är risken för smitta i 

stort sett obefintlig. Om en kvinna med HIV som får behandling blir gravid är risken för att hon 

ska smitta fostret mindre än 0,5% (Albert et al., 2014). Sjukdomen har ett speciellt 

sjukdomsförlopp då symptomen inte uppkommer förrän i ett sent skede. Detta beror på att 

kroppen skapar fler immunceller för att bekämpa de celler som blivit infekterade av 

viruset (Smith, 1998). Den första effektiva behandlingen mot HIV kom år 1996 och är en så 

kallad antiretroviral behandling (Läkemedelsverket, 2011). Det innebär att läkemedlet bromsar 

sjukdomsförloppet och stärker den smittades immunförsvar. Än så länge finns ingen behandling 

som botar sjukdomen. Efter att den antiretrovirala behandlingen introducerades har dödligheten 

minskat markant och utbudet av antiretrovirala läkemedel har ökat (Läkemedelsverket, 2011). 

Dagens bromsmediciner är väl utvecklade och möjliggör för den drabbade att leva ett normalt 

liv utan fysiska symptom på sjukdomen (Jallow, Ljunggren, Wändell & Carlsson, 2015).  Om 

en HIV-smittad person inte får tillgång till de antiretrovirala läkemedel börjar symptom att 

uppkomma i form av upprepade infektioner som lunginflammationer och svampinfektioner. 

Detta beror på att HIV-viruset angriper immunförsvaret som långsamt degenereras.  I det sista 

skedet övergår HIV till AIDS (Acquired immundeficiency syndrome). AIDS innebär att 

immunförsvaret är försvagat till den grad att kroppen inte kan bekämpa enklare infektioner, om 
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HIV övergår till AIDS är bromsmedicinerna verkningslösa och den drabbade kommer att avlida 

(Smith, 1998).   

 

Sjukdomen upptäcktes på 1980-talet i Västafrika och blev snabbt en utbredd epidemi som spred 

sig runt om i världen. Rädslan för sjukdomen var stor då rapporterna om antalet dödsfall ökade 

varje dag som gick (Smith, 1998). Det som blev tydligt när sjukdomen upptäcktes var att 

sjukdomsprevalensen var högst i grupper som redan var socialt utsatta, till exempel hos 

homosexuella män, prostituerade och narkomaner. Detta ökade stigmatiseringen kring dessa 

grupper. Stigmatisering innebär att en grupp i samhället blir utsatta för diskriminering och 

kränkande behandling när övriga människor i samhället har en negativ syn och uppfattning om 

gruppen vilket leder till ett lidande för den utsatte individen (Rydström, 2015).  

 

Lidande 

Lidande beskrivs som ett hot mot människans existens eller som en förlust av människans jag. 

När en människa ställs inför ett lidande upplevs det som en genomgående känsla av att tappa 

kontrollen över sitt liv och sin existens (Eriksson, 1994). Alla kommer någon gång uppleva ett 

lidande, det är en oundviklig del av människans liv. Lidandet i sig är meningslös men genom 

att ta sig igenom sitt lidande kan människan finna en mening. Lidande kan således leda till 

något positivt när människan gått igenom en svår händelse som stärker och skapar nya insikter 

om livet. Människans identitet är kopplat till lidande, när en sjukdom eller skada uppkommer 

kan människan uppleva att livet ställs på sin spets. Detta leder till att människans uppfattning 

om sig själv och sitt liv påverkas. Lidandet kan ses ur olika perspektiv. Ett exempel är 

livslidande som innebär att människans hela existens påverkas av sjukdom och ohälsa. Det 

självklara i livet ifrågasätts och tas ifrån människan. Ett annat perspektiv är vårdlidande som 

innebär att drabbas av ett lidande som en direkt eller indirekt följd av vårdens agerande. 

Vårdlidande kan innefatta att patienten får fysiska skador till följd av den behandling som denne 

genomgått. Även personalens bemötande kan ge upphov till ett vårdlidande om patienter 

upplever att de fått ett respektlöst bemötande eller fått sin integritet kränkt.  Vårdlidande orsakas 

ofta av brist på kunskap och omedvetet handlande hos vårdpersonalen (Eriksson, 1994). Sedan 

HIV upptäcktes på 80-talet är det många patienter som drabbats av vårdlidande. I början var 

det många sjuksköterskor som ansåg att det var deras personliga rätt att vägra vårda dessa 

patienter för att inte utsätta sig för smittorisken (Martin & Bedimo, 2000). Rädslan för att 

smittas av HIV är fortfarande en faktor som lever kvar hos sjuksköterskor (Röndahl, Inhala & 

Carlsson, 2003). Det råder även osäkerhet hos sjuksköterskor om hur dessa patienter ska 

bemötas (Frain, 2017). Denna osäkerhet resulterar i att fördomar om patienter med HIV kan 

leva vidare inom vården, dock är detta inte lika tydligt i dagens hälso- och sjukvård (Frain, 

2017; Röndahl, Inhala & Carlsson, 2003). Den bästa strategin för att reducera fördomar om 

patienter med HIV är att se personen bakom diagnosen samt få en förståelse för sjukdomen 

utifrån den drabbades perspektiv (Frain, 2017).  

 

Hälsa  

Hälsa definierades år 1946 av WHO som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 

används fortfarande som en förklaring till begreppet hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Definitionen har fått kritik eftersom det är få som kan leva upp till illusionen om ett fullständigt 

välbefinnande. Därför måste begreppets komplexitet belysas för att innebörden förstås av att 

uppleva hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Eriksson (1989) beskriver hälsa som en känsla av 

aktning för sitt eget liv. När människan känner sig som en helhet skapas en kontakt med de 

innersta känslorna och individen kan finna en frid i sig själv. Helheten är unik för alla individer 

och består av flertalet komponenter, exempelvis kropp, själ och ande som tillsammans 

interagerar med varandra. Det innebär däremot inte att alla komponenter är felfria. En människa 

kan uppleva besvär i någon del men fortfarande uppleva en känsla av hälsa. På så sätt kan hälsa 

också ses som en relativ upplevelse. Hälsa kan även definieras som ett samspel mellan sundhet, 

friskhet och välbefinnande.  Friskhet kopplas till olika fysiska egenskaper hos människan och 

definieras som den yttre eller fysiska hälsan. Välbefinnande är en individuell känsla som 

innebär att människan känner sig tillfreds med livet och upplever ett välbehag. Trots att en 

människa har många fysiska symtom på sjukdom kan denne ändå uppleva känslan av 

välbefinnande. Sundhet är när människan gör medvetna och kloka livsval som påverkar den 

egna hälsan positivt. Sundhet representerar även den psykiska dimensionen i begreppet hälsa. 

Psykisk hälsa som begrepp är komplext att definiera. Detta på grund av att psykisk hälsa i stor 

omfattning är relaterad till personens inre uppfattningar och känslor, den är även relaterad till 

fysisk hälsa (Eriksson, 1989). En vanlig diagnos inom psykisk ohälsa är depression som innebär 

att människans kemiska signalsubstanser i hjärnan har hamnat i obalans vilket kan leda till 

symptom som nedstämdhet och självmordstankar. Depressioner innebär i regel ett stort lidande 

för den som drabbas (Allgulander, 2014).  Forskning visar att människor som lever med HIV 

löper större risk för att drabbas av psykisk ohälsa och får i större utsträckning diagnoser som  

exempelvis depression och ångest jämfört med resten av populationen (Jallow, Ljunggren, 

Wändell & Carlsson, 2015). Socialt umgänge med andra i samma situation kan leda till ett ökat 

välbefinnande (Flickinger et al., 2014).  

 

Hälsokorset  

Hälsokorset är en modell som kan beskriva förhållandet mellan närvaro/frånvaro av sjukdom 

och känslan av att ha hälsa (Ericsson, 1989). Den syftar till att förklara relationen mellan fysiska 

symptom på sjukdom och människans subjektiva upplevelse av hälsa. Hälsokorset definierar 

fyra olika hälsopositioner som en människa kan befinna sig i. Position A innebär att människan 

har objektiva tecken på sjukdom men ändå upplever sig vara frisk. En anledning till det kan 

vara att människan har accepterat sin sjukdom och därför kunnat gå vidare i livet och uppleva 

en känsla av välbefinnande. Position B innebär att människan både upplever hälsa och har en 

fysisk frånvaro av sjukdomssymptom. Position C innebär att människan upplever en inre känsla 

ohälsa och sjukdom men har inga fysiska symptom på sjukdom. Position D innebär att 

människan både upplever sig vara sjuk och har faktiska symptom på sjukdom (Eriksson, 1989). 
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Hälsokorset (Eriksson,1989, s 46) 

Sexualitet  

 

Sexualitet är ett begrepp som biologiskt innebär behovet av att kunna reproducera sig 

(Sundbeck, 2015). Sexualitet är ett komplext behov. Den innefattar även människans behov av 

närhet och intimitet till andra människor. Sexualitet är för många människor en stark bidragande 

faktor för att kunna uppleva en känsla av hälsa. Sexualitet är liksom hälsan relativ men alla 

människors sexualitet påverkas av sociala, religiösa och psykologiska faktorer. Trots att HIV 

inte smittar via kramar och närhet till andra människor så finns fortfarande en rädsla för närhet 

med personer som är HIV-smittade. Toleransen gentemot HIV-smittade har ökat i samhället 

men negativa attityder om sjukdomen lever vidare. En undersökning visar att var femte person 

skulle undvika att ha fysisk kontakt med en skolkamrat eller arbetskollega som har HIV 

(Smittskyddsinstitutet, 2013). Att inte få uppleva närhet till sin omgivning är bland de värsta 

av psykiskt lidande en människa kan bli utsatt för i livet (Sundbeck, 2015). En person som är 

HIV-smittad har också vissa skyldigheter att tillhandahålla information om sitt sexualliv. 

Sjukdomen är listad som allmänfarlig och kan vara livshotande samt orsaka allvarligt lidande. 

Vid misstanke om att ha drabbats av HIV är personen enligt lag skyldig att söka vård och 

genomgå undersökning. Däremot är personen inte skyldig att genomgå behandling. För att 

förhindra att sjukdomen sprids är den smittade personen skyldig att meddela läkaren om 

sexuella partners som eventuellt kan vara smittade (SFS 2004:168). Många personer med HIV 

fortsätter att vara sexuellt aktiva trots sin diagnos. Det finns behov av ett större utbud säkra 

preventivmedel förutom kondom samt metoder för att säkerställa att den gravida kvinnan inte 

ska smitta sitt foster (Bain-Brickley, 2010). Relationer där endast ena partnern är smittad med 

HIV kan ha en negativ påverkan på både sexuallivet och relationen i övrigt (Straten Van Der, 

Vernon et al., 1998). 
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Sjuksköterskans funktion och ansvar   

En grundläggande utgångspunkt i omvårdnaden av patienter är att sjuksköterskan har en 

humanistisk och etisk värdegrund som finns beskriven i ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Den etiska koden klargör att en sjuksköterska ska behandla alla 

människor lika oavsett sjukdom, färg, sexualitet, religiös övertygelse, kön eller etnicitet.  Alla 

som kommer i kontakt med vården ska bli bemött med respekt och värdighet och få sina 

omvårdnadsbehov tillgodosedda (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) beskriver sjuksköterskors kompetensområden och ansvar som 

aktivt ska följas i mötet med alla patienter. En aspekt i att kunna ge patienter en god vård är att 

sjuksköterskan betraktar patienten som en person med en individuell berättelse (Forsberg, 

2016). En av sjuksköterskans grunduppgifter är att i samråd med patienten främja hälsa och 

förebygga ohälsa.  För att kunna göra det är en viktig del av sjuksköterskans arbete att ge rätt 

information till patient och närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Den information 

som patienten bland annat har rätt till är information om sitt hälsotillstånd och behandlingar 

som finns att tillgå samt metoder för att förebygga sjukdom eller skada (SFS: 2014:821). Som 

sjuksköterska är det viktigt att våga ta upp frågan och informera om sexualitet i mötet med 

patienter (Sundbeck, 2015).  Sjuksköterskor saknar ofta relevant kunskap om att tillgodose 

patienters behov av information kring sexualitet och sexuell hälsa (Rownaik & Selix, 2016). 

PROBLEMFORMULERING 

HIV är en sjukdom som trots adekvata behandlingar påverkar många aspekter i en persons liv 

som exempelvis psykisk och sexuell hälsa. I samhället förekommer fördomar om personer som 

smittats av HIV vilket kan leda till psykisk ohälsa hos de drabbade. Forskning har visat att 

fördomar om personer med HIV förekommer även inom sjukvården och yttrar sig bland annat 

genom att sjuksköterskor ger sämre bemötande och bristfällig vård till dessa personer. För att 

motverka dessa fördomar inom vården behöver sjuksköterskor ökad förståelse för hur det är att 

leva med HIV. Med dessa kunskaper blir det möjligt för sjuksköterskor att förbättra 

omvårdnaden utifrån den enskildes behov.  

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva personers erfarenheter av att leva med HIV. 
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METOD  

Den metod som användes i studien var analys av narrativer i form av självbiografier beskriven 

av Dahlborg-Lyckhage (2012). Analys av narrativer innebär att berättelser analyseras utan 

vetenskaplig grund för att sedan skapa ny kunskap om det fenomen som studeras. Källor som 

kan användas vid analys av narrativer kan vara av olika karaktär som dagböcker, självbiografier 

och memoarer. Gemensamt för källorna är att de är av berättande art. Det finns många motiv 

till att analysera berättelser exempelvis att skapa kunskap om hur människan erfar hälsa och 

ohälsa. Oavsett vilket motiv som ligger bakom valet av analys av narrativer så ska resultatet 

vara av betydelse för hälso- och sjukvården samt syfta till att utveckla allmänsjuksköterskans 

arbete. Analys av narrativer fokuserar på att finna underliggande meningar i de texter som 

analyseras. Meningen är att vara följsam till texten och inte vara styrd av teorier eller färdiga 

teman. Genom att i förväg reflektera över den egna förförståelsen och aktivt arbeta för att inte 

det ska påverka studiens resultat kan berättelsernas innebörd framträda. En viktig del i analys 

av narrativer är att använda hela citat från texten som kan verifiera resultatets innehåll vilket 

minskar risken för feltolkningar (Dahlborg & Lyckhage, 2012). Då syftet med studien var att 

beskriva personers erfarenheter av att leva med HIV var analys av narrativer lämplig eftersom 

den grundar sig i att föra fram och beskriva personers berättelser om det valda ämnet.   

Urval 

Sex självbiografier användes som informationskällor. Inklusionskriterier i studien var att 

självbiografierna skulle vara skrivna av personer som är smittade av HIV utifrån deras 

perspektiv. Ingen geografisk begränsning gjordes för att få ett bredare perspektiv. 

Självbiografierna var skrivna på både svenska och engelska. Både män och kvinnors 

erfarenheter blev inkluderade i studien. Det har inte funnits någon åldersgräns. Det sista 

inklusionskriteriet var att självbiografierna valdes ut oberoende av sexuell läggning eller hur 

personerna har blivit smittade. Exklusionskriteriet i studien var självbiografier skrivna av 

personer som utvecklat AIDS.   

Datainsamling 

LIBRIS bokkatalog användes som sökväg eftersom det är ett nationellt sökverktyg för att söka 

boktitlar som finns tillgängliga i bibliotek i Sverige (LIBRIS, u.å.). Sökorden som användes var 

HIV och biografi för att få en bred sökning. Sökningen resulterade i 38 boktitlar. Samtliga 38 

översikter lästes igenom för att upptäcka självbiografier som var relevanta för att uppfylla 

studiens syfte. Fokus var att finna självbiografier skrivna av personer som själva var drabbade 

av HIV för att få rätt perspektiv samt att boktitlarna inte fokuserade på AIDS. Av dessa 38 

boktitlar valdes sex självbiografier ut (bilaga 1). Av de resterande 32 titlarna innehöll 28  

antingen fakta om HIV eller så var de skrivna av personer som utvecklat AIDS vilket innebar 

att de exkluderades direkt. Av de resterande tio titlarna som potentiellt skulle kunnat användas 

i studien valdes sex ut. Valet baserades både på tillgängligheten och intresse. Fyra av de 

självbiografier som inkluderades lånades på närliggande bibliotek och två fjärrlånades. 

Självbiografierna som valdes lästes igenom och nedan följer en kort sammanfattning.  
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The naked truth: Young, Beautiful and (HIV)-positive, handlar om Marvelyn, hon är som vilken 

annan tjej som helst när hon en dag blir mystiskt sjuk och hamnar på sjukhus. Varken läkarna 

eller Marvelyn själv kunde tänka tanken att hon är HIV-positiv. Antal sidor: 233 (Brown & 

Martin, 2008). 

Smittad-ett personligt dokument, beskriver Gustavs resa efter att han blivit HIV-smittad via en 

blodtransfusion vid en hjärtoperation. Antal sidor: 122 (Jonsson & Jonsson, 1988). 

Ophelias resa, handlar om Ophelia från Zambia som kommer till Sverige och får veta att hon 

är HIV-positiv. Boken skildrar hennes liv som HIV-smittad, både i Sverige men också i hennes 

hemland. Antal sidor: 272 (Larsson & Haanyama Orum, 2007). 

Mitt positiva liv, handlar om Andreas Lundstedt som lever ett flärdfullt liv som artist i Alcazar, 

samtidigt som han kämpat för att hålla sin HIV sjukdom hemlig. Antal sidor: 261 (Lundstedt 

& Blankens, 2012). 

Positive- Surviving my bullies, finding hope and living to change the world. A memoir, skildrar 

Paige liv. Paige blir smittad med HIV av sin mamma och föddes med sjukdomen. När hon 

berättar sin hemlighet för sin bästa vän dröjer det inte länge innan hela skolan vet att hon är 

smittad och Paige blir utsatt för mobbning och kränkningar. Antal sidor: 272 (Rawl & 

Benjamin, 2014). 

Fotspår- Om HIV och om att leva, handlar om Steve som smittas av HIV under 80-talet och 

som fått kämpa för att överleva under en tid då inga bromsmediciner fanns tillgängliga. Antal 

sidor: 160 (Sjöqvuist, 2010). 

Analys 

Datamaterialet analyserades utifrån en modell av Dahlborg- Lyckhage (2017). Detta innebär att 

analysgången går från en helhet till mindre delar och till ny helhet än den ursprungliga. 

Materialet lästes först enskilt för att få en övergripande förståelse för helheten vilket medförde 

en öppenhet för textens innehåll. Därefter lästes datamaterialet ytterligare en gång och alla 

relevanta sidor markerades. Därefter urskildes meningsbärande delar vilket innehöll stycken 

och meningar som svarade på studiens syfte. De meningsbärande delarna framkom genom att 

frågor ställdes till texten om vad som egentligen sades och vilken innebörd den hade.  Därefter 

samlades de meningsbärande delarna som hade liknande innebörd och kodades. Koderna 

framkom genom att kärnan i de meningsbärande delarna jämfördes och sammanfattades med 

ett ord eller en fras. Kodernas innehåll jämfördes för att finna likheter och skillnader. De koder 

som hade gemensam nämnare grupperades under preliminära kategorier. Detta resulterade i två 

kategorier och sju underkategorier som belyses med citat från självbiografierna.  

Etiska överväganden 

Etiska överväganden inom forskning var viktigt för att värna om människans rättigheter som 

rätten till integritet och självbestämmande. Det etiska perspektivet måste genomsyra hela 
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forskningsprocessen för att målet om en etiskt riktig studie skulle kunna uppnås (Kjellström, 

2017). Författarna beaktade i studien forskningsetiska riktlinjer som ställer fyra huvudkrav på 

forskning, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å). Informationkravet innebär att forskaren ska informera 

deltagare om vilken uppgift de har i projektet och vilka villkor som gäller. Forskaren ska också 

informera att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste inhämta samtycke från alla deltagande. Är 

deltagande under 15 år behövs godkännande av föräldrar eller vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som framkommer om deltagarna som 

exempelvis personuppgifter ska hanteras konfidentiellt. Nyttjandekravet innefattar att uppgifter 

om deltagarna endast får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, u.å.). Författarna till 

självbiografierna har själva valt att publicera materialet offentligt. Det innebar att de var 

medvetna om att informationen kan komma att användas av allmänheten. Därför kan 

forskningen utgå från självbiografiernas innehåll och fortfarande vara etiskt riktigt (Skärsäter 

& Ali, 2012). Övriga etiska överväganden som gjordes under arbetet var att citat från böckerna 

användes för att behålla informanternas budskap.  Processen fokuserades på att undvika 

formuleringar som kan uppfattas som kränkande samt att upprätthålla ett objektivt 

förhållningsätt. 
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framkom två kategorier och sju underkategorier vilka presenteras 

i tabell 1.  

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier 

 

Kategori Underkategori 

Ett förändrat liv 

• Hamna i ett vacuum 

• Rädsla för utanförskap och ensamhet 

• Dölja sjukdomen för andra 

• Bemötande grundas på kunskapsnivå från 

sjukvårdspersonal  

Värdesätter erfarenheter av HIV 

• Finna acceptans och gemenskap 

• Sprida kunskap och inge hopp till andra 

• Sjukdomen har berikat livet 

 

Ett förändrat liv 

Kategorin handlar om den omställning det innebär känslomässigt att drabbas. Detta innefattar 

att hamna i ett vacuum, rädsla för utanförskap och ensamhet, dölja sjukdomen för andra samt 

att bemötande grundas på kunskapsnivå från sjukvårdspersonal. 

Hamna i ett vacuum 

Att få beskedet att vara HIV-positiv kom som en chock för informanterna och de beskriver det 

som om att de hamnade i ett vacuum. Att gå in i ett vacuum beskrevs som en känsla av tomhet 

och skräck. Att de skulle kunna vara smittade av HIV var otänkbart eftersom det var en sjukdom 

som endast drabbade andra. Chocken yttrade sig genom svårigheter att ta till sig den 

information som gavs när sjukvården kom med beskedet om sjukdomen. ”Jag kände hjärtats 

slag högljutt vibrerar ända ut i fingerspetsarna. Vad hade den där läkaren sagt egentligen? 

HIV? Betyder inte det AIDS? Och var inte AIDS detsamma som döden? Skulle jag dö? Nu?” 

(Lundstedt & Blankens, 2012, s. 87). Sjukdomen har under många år varit förknippad med 
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AIDS och en säker död vilket även präglade informanternas uppfattning om sjukdomen innan 

de själva blev smittade.  Av den anledningen uppkom mycket ångest och tankar kring döden i 

samband med att de fick beskedet. Drömmar och framtidsplaner kändes inte alls lika självklara 

längre, istället upplevdes det att deras liv tagit slut och att de aldrig kommer att kunna bli 

detsamma igen. Vissa började till och med planera sin egen begravning efter beskedet eftersom 

att de var övertygande om att de skulle dö. Detta trots att sjukvården gett information om att 

det finns ett antal bromsmediciner som gör det möjligt att leva ett normalt liv utan fysiska 

symptom. ”Det verkar som du är HIV-positiv Marvelyn” Det var en av dom stunderna- där ett 

liv slutar och ett annat börjar (…). Men det är lustig- hur många gånger jag än upplever de 

stunderna, så verkar dom aldrig verkliga- i alla fall inte just då” (Brown & Martin, 2008, s 

81). 

Rädsla för utanförskap och ensamhet 

Informanterna har på grund av sjukdomen någon gång upplevt känslor som skuld, skam och 

självförakt.  Många beskriver att känslan av skam härleds till de negativa uppfattningar som 

finns om sjukdomen i samhället. Vissa av informanterna var rädda för att bli stämplade av andra 

som promiskuösa, narkomaner eller bli utsatta för kränkningar på grund av sin sexuella 

läggning. Dessa uppfattningar påverkade informanternas självbild på ett negativt sätt. När de 

blivit drabbade av en sjukdom som det finns mycket fördomar om blev det en psykisk 

påfrestning där de känner sig annorlunda och utpekade som ”den smittade”, denna känsla infann 

sig trots att ingen annan kände till deras sjukdom.  De upplevde situationen som en känsla av 

utanförskap i samhället på grund av sjukdomen. Det påverkade även deras självbild och 

självkänsla negativt på det sättet att de ifrågasätter vem de är som personer och sitt värde som 

människa. ”Det är inte underligt att man känner sig värdelös när man har blivit behandlad som 

värdelös” (Sjöquist, 2010, s. 52). 

När skammen över att vara smittad infann sig kunde det yttra sig genom att de inte kände att de 

var värda att bli älskade vilket skapade en skräck över att behöva leva sina liv ensamma utan 

närkontakt med en partner. De som blivit smittade via sexuell kontakt hade dåligt samvete över 

att de själva utsatt sig för risken, de kände att de borde ha skyddat sig under samlaget. Hade 

informanten redan en partner fanns det en rädsla för att bli lämnad så fort sjukdomen blev 

offentlig. De kunde också uppleva skuldkänslor över att de eventuellt kunde ha smittat någon 

som de älskade innan de själva var medvetna om sin diagnos och kunde vidta säkerhetsåtgärder. 

För vissa av informanterna påverkades även sexuallivet efter att de fått sin diagnos, speciellt 

om partnern i fråga inte var smittad redan. Rädslan för att de eventuellt skulle kunna smitta den 

de älskade gjorde det svårt att ha ett fungerande sexualliv. ”Smittan finns där som en effektiv 

psykologisk bromskloss mot ett lustfyllt sexualliv- hur vi än beter oss” (Jonsson & Jonsson, 

1988, s. 70–71). 

Dölja sjukdomen för andra 

Att berätta för sin omgivning om sjukdomen upplevdes för vissa av informanterna som ett stort 

och skrämmande steg att ta. Det ledde till att de började ljuga för sina närstående istället för att 

vara öppna om sjukdomen. På sikt förvärrade det situationen eftersom de kände sig isolerade 

med sina negativa tankar kring sjukdomen. Alla lögner och hemligheter om läkarbesök och 

mediciner byggde succesivt upp en ångest och gjorde det allt svårare att berätta för sina 
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närstående om sjukdomen. ”Det enda Ophelia använder sin energi till är att dölja sitt tillstånd. 

Hon kan snart inte längre hålla reda på alla sina lögner” (Larsson & Haanyama Orum, 2007, 

s. 23). 

Förutom att de var oroliga hur närstående skulle reagera när de fick vetskap om sjukdomen var 

informanterna också oroliga över resten av omgivningens reaktioner. De var rädda för att bli 

utstötta av sina kompisar och arbetskollegor om sanningen blev offentlig.  En frågeställning 

som informanterna ständigt måste ta ställning till är vilka i deras omgivning som de är skyldiga 

att berätta för och vilka de vågar anförtro sig till. Att berätta för sin sexuella partner ansåg de 

vara deras skyldighet eftersom de hade rätt att få veta att det förelåg en smittorisk vid oskyddat 

sex. När majoriteten av informanterna tog mod till sig och valde att berätta för sina närstående 

blev de bemötta på ett positivt och kärleksfullt sätt. Detta upplevdes för dem som en enorm 

lättnad och som ett första steg mot att kunna bearbeta och acceptera sjukdomen. Det blev en 

bekräftelse för informanterna på att de var värda att bli älskade. 

Jag visste att jag var tvungen att berätta för mina föräldrar, de hade rätt att få veta men 

jag ville också göra det för min egen skull. Jag kände en enorm lättnad och en styrka 

när jag hade gjort det, jag blev på det sättet av med en tyngande börda (Sjöquist, 2010, 

s.69). 

Däremot fanns det andra informanter som blivit utsatt för mobbning och kränkningar från sin 

omgivning efter att ha valt att berätta om sin sjukdom. Detta påverkade deras bild av sig själva 

negativt och skapade ett stort lidande för dem. Vissa av informanterna drabbades av depression 

och led av självmordstankar som en konsekvens av mobbningen.  

Pssst…. Är det tjejen med AIDS?, Jag tror att det är hon som har HIV. Varför är hon i skolan 

och försöker planera en framtid om hon inte har någon? Hoppas inte läraren parar ihop mig 

med henne för någon av uppgifterna. Jag vill inte få någon konstig sjukdom (Brown & Martin, 

2008, s. 106). 

Bemötande grundas på kunskapsnivå från sjukvårdspersonal 

Informanternas bild av sjukvården var varierande men var starkt kopplat till personalens 

bemötande och kunskaper kring HIV. Alla har de någon gång inom sjukvården blivit bemötta 

på ett respektlöst sätt vilket för dem känts som en bekräftelse på deras egna negativa tankar om 

sig själva. ”Jag måste få fråga dig… brukar man ta emot dig med visir och så…när du kommer 

till sjukhuset och är sådär snorig och hostig?” (Sjöquist, 2010, s. 40). 

Det skapade en frustration hos informanterna när sjuksköterskor saknade kunskaper i hur 

sjukdomen smittar och vad den innebär för de drabbade. De ansåg att sjukvården var ett av få 

instanser där de inte skulle behöva förklara sig och sitt tillstånd. De upplevde att det var 

sjuksköterskornas skyldighet att vara insatt i ämnet och bemöta alla med respekt, oavsett vilken 

diagnos de hade.  

Om det är någonstans i samhället där man inte ska behöva förklara sitt tillstånd så är 

det väl på en vårdcentral. Det här var ändå 2005 – mer än tjugo år efter att HIV blev 
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känt i Sverige. Ibland kan man undra om vi kommit så mycket längre här hemma än i 

Zambia (Larsson & Haanyama Orum, 2007, s. 200). 

När informanterna fick träffa sjukvårdspersonal med god kompetens och som hade ett 

respektfullt bemötande kände de ett förtroende för sjukvården som var viktigt. Som HIV- 

smittade hade de en ständig kontakt med sjukvården för att följa upp medicineringen och därför 

ansågs det viktigt att få kontinuitet i vården och att få känna trygghet. Informanterna upplevde 

också att det var angeläget att sjuksköterskorna gav relevant information och uppmärksammade 

deras psykiska hälsa. En frågeställning som informanterna tar upp är huruvida 

sjuksköterskornas välvilliga inställning till att dölja sjukdomen för personens närstående bidrar 

med att personen har svårare att vara öppen om sin sjukdom. Det riskerade att bekräfta 

personens skamkänslor.  

Det är enklare att gå till infektionskliniken för att inte skapa panik bland okunnig 

personal. Här behöver hon inte förklara, hon kan vara sig själv och blir inte illa 

behandlad. Jag har gått hit i 15 år, det är som mitt andra hem (Haanyama Orum, 2007, 

s. 200). 

Värdesätter erfarenheter av HIV 

Kategorin handlar om att trots det negativa med sjukdomen skulle patienterna inte vilja vara 

utan den erfarenheten. Detta innefattar att finna acceptans och gemenskap, sprida egna 

erfarenheter och inge hopp till andra samt sjukdomen har berikat livet. 

Finna acceptans och gemenskap 

Att ta steget till att träffa andra som också har HIV var för vissa av informanterna ett självklart 

val så fort de fick veta att de drabbats av sjukdomen. De kände ett starkt behov att diskutera 

sina känslor kring sjukdomen och få stöd från andra. För andra var det inte lika givet att sätta 

sig i den situationen, det var tydligt hos de informanter som initialt valt att förneka sjukdomen 

och låtsas som att den inte existerade. Att gå med i en stödgrupp skulle vara samma sak som att 

erkänna för sig själv och för andra att man var smittad.  

Jag ville helt enkelt inte ha något med HIV att göra. Att jag hade det var en sak. Det var 

min ensak. Men aldrig i livet att jag på något sätt tänkte förknippa mig med det. Grupper 

och cirklar tillsammans med andra HIV smittade lockade aldrig, inte heller HIV centret 

Noahs ark i Stockholm. Jag var ju frisk och stark, inte någon gammal skröplig AIDS 

farbror. De var för andra. Som var sjuka på riktigt (Lundstedt & Blankens, 2012, s. 

132). 

Oavsett om informanten valde att träffa andra i samma situation tidigt i förloppet eller senare 

var det en värdefull erfarenhet som hade en positiv inverkan på deras bearbetning av att vara 

HIV-smittad. Detta kunde yttra sig på olika sätt. Framförallt så skapade det en känsla av 

gemenskap och acceptans. Eftersom alla inblandade var i samma situation kunde gruppen eller 

organisationen bli en fördomsfri zon som alla var välkomna in i.  
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Så många människor dömer mig för den här saken-det här viruset som lever inom mig 

utan att jag kan rå för det. Trots det, i den här galna massan av män kläda som kvinnor, 

djur i ballerinakjolar i regnbågens alla färger (…) ingen verkade ha något problem med 

mig (…) de verkade acceptera mig för den jag var (Rawl & Benjamin, 2014, s 163). 

Genom att träffa andra som också hade HIV kunde informanterna få diskutera och reflektera 

över frågor som de inte kunde göra med andra inom exempelvis sjukvården eller med personer 

som stod dem nära. Detta eftersom att andra som inte är smittade inte hade samma perspektiv 

och erfarenheter av sjukdomen som de själva hade. Det gav också en plattform att dela sina 

känslor som uppstått efter de fått beskedet att de är smittade. I en svår situation kunde det ge en 

förtröstan och inge hopp i mötet med andra som också hade HIV men som klarat sig bra i livet 

iallafall.  

Sprida egna erfarenheter och inge hopp till andra 

Informanterna har alla valt att gå ut och vara öppen med sin historia för offentligheten vilket 

var ett stort steg att ta i deras bearbetningsprocess. Alla har sett ett stort behov i samhället om 

att lyfta frågan kring HIV och hur det kan vara för en medmänniska att ha sjukdomen. Deras 

upplevelse var att många i samhället hade en felaktig bild av HIV som sjukdom vilket 

påverkade alla som drabbats. Att reducera fördomarna i samhället om sjukdomen var en av de 

viktigaste aspekterna kring HIV som informanterna valt att ägna sitt liv åt.  ”Det verkade som 

att hur mycket jag än spred budskapet så fanns det mer personer som behövde höra det. 

Amerika tror att folk känner till HIV, men det gör de inte” (Brown & Martin, 2008, s. 206). 

Att sprida kunskap om sjukdomen yttrade sig på olika sätt för informanterna men gemensamt 

var att de upplevde en tillfredsställelse i livet av att använda sina egna erfarenheter som en källa 

till inspiration och inge hopp hos andra. Vissa av informanterna har tagit på sig en roll som 

ambassadör för olika organisationer som arbetar för att sprida kunskap om sjukdomen. ”När 

hon är så öppen om sig själv och sitt eget liv väcker det förtroende och många som lyssnar 

vågar avslöja sin egen HIV- smitta och be om råd och hjälp” (Larsson & Haayama Orum, 2007, 

s 220).  

Sjukdomen har berikat livet 

Informanterna kunde efter att ha accepterat sjukdomen som en del av deras liv uppleva en 

känsla av att deras historia har berikat deras liv på ett positivt sätt. Sjukdomen har lärt dem att 

alla förtjänar att bli älskade och uppskattade för den de är. Den har gett dem en ökad förståelse 

för sina medmänniskor och en möjlighet att skapa starka band med människor som kan se 

bortom diagnosen HIV. Den har också lärt dem att inte påverkas av vad andra tycker om att de 

har HIV, istället finner de styrka i sig själva att kämpa vidare.  

Jag har varit med om så mycket sårbarhet i mitt liv-blivit exponerad för att ha en 

stigmatiserad sjukdom, utsatt, hotad, övergiven, till och med förlöjligad. Men trots det 

har jag lärt mig att kraften i mitt liv har inget att göra med andra; det har allt att göra 

med mig, hur jag upplever mig själv, vad jag ser i min framtid, sättet jag stödjer och 

vårdar Marvelyn S. Brown (Brown & Martin, 2008, s. 215). 
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Informanterna har genom sin sjukdom kunnat få nya perspektiv på livet och vad som verkligen 

betyder något. Att drabbas av HIV har varit livsomställande för informanterna men i slutändan 

känner de en stor tacksamhet för det faktum att det finns bra behandlingar som ger möjlighet 

till ett långt och hälsosamt liv trots ett nedsatt immunförsvar. Vissa av informanterna uttryckte 

att sjukdomen betytt så mycket i deras liv och hur de är som personer idag att de till och med 

börjat uppskatta att de blev smittade från första början.  

Hade jag fått leva om mitt liv så skulle jag inte ha velat vara utan HIV. Sjukdomen har 

lärt mig så oerhört mycket, den har format mig till den person jag är idag. Mitt HIV har 

gjort mig ödmjuk inför livet (Lundstedt & Blankens, 2012, s. 241). 

Resultatsammanfattning   

Resultaten tydliggör att till en början hade informanterna svårt att acceptera att de drabbats av 

HIV. Initialt väcktes många känslor som skam och skuld vilket hänvisades till de fördomar om 

sjukdomen som finns i samhället. Dessa fördomar skapade även en rädsla för utanförskapskap 

i samhället och att bli lämnad av närstående och vänner när sanningen skulle uppdagas. 

Känslorna gentemot sjukdomen gjorde att de upplevde svårigheter i att berätta om sitt tillstånd 

för sina närstående. Sjukdomen påverkade sexuallivet såväl som relationen till sin partner. 

Även när de kom i kontakt med hälso- och sjukvården märktes fördomarna gentemot 

sjukdomen. Att träffa andra i samma situation och att få en kontinuitet i vården var faktorer 

som bidrog positivt. Det som informanterna upplever var tydligt var att det fanns okunskap i 

samhället kring HIV. Det skapade vilja att sprida kunskap och inspirera andra i samma situation.  

I slutändan erfor informanterna att sjukdomen har bidragit med att berika deras liv. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den metod som användes i studien var analys av narrativer i form av självbiografier för att 

beskriva personers erfarenheter av att leva med HIV. Det fanns många motiv till att använda 

sig av analys av narrativer. En anledning var att skapa kunskap om hur en människa erfar hälsa/ 

ohälsa, lidande och vård (Dahlborg- Lyckhage, 2012). Metoden valdes för att den gav möjlighet 

till en bred bild av det fenomen som skulle studeras vilket är användbart i forskning inom 

omvårdnad.  Människors erfarenheter är ofta komplexa och mångfacetterade. Metoden kan 

även innehålla detaljerade beskrivningar av det som studeras (Dahlborg- Lyckhage, 2012). 

Svagheten med denna metod var att det fanns en risk att självbiografierna kunde misstolkas 

eller förvrängas på grund av att förförståelsen fått utrymme att påverka textens innebörd. Detta 

var dock ett oumbärligt problem som existerar inom all kvalitativ forskning vilket innebar att 

det måste beaktas oberoende av vilken kvalitativ metod som skulle kunnat användas i studien 

(Priebe & Landström, 2017). Eftersom syftet med studien var att beskriva personers 

erfarenheter av att leva med HIV var självbiografier ett bra val som informationskällor. 

Självbiografierna var skrivna av personer som har autentiska erfarenheter av sjukdomen som 

kunde tas tillvara. Självbiografierna innehöll mycket textmassa vilket hade både för- och 

nackdelar. Fördelen var att det fanns mycket material att arbeta med och det fanns detaljerade 

beskrivningar av fenomenet (Dahlborg- Lyckhage, 2012). En nackdel kunde ha varit att det 

funnits för mycket textmassa som skulle bearbetas vilket kunde innebära att värdefull 

information gick förlorad.  Av den anledningen valdes enbart sex självbiografier för att det 

skulle finnas möjlighet att bearbeta all text inom tidsramen för examensarbetet och få kvalitet 

på studien. Vid en kvalitativ studie är det viktigare att ha ett färre antal informanter som kan 

berika studien med mycket erfarenheter än ett större antal informanter som endast kan ge ytlig 

information (Henricsson & Billhult, 2017). Ytterligare en nackdel med att använda 

självbiografier var att det inte gick att ställa några följdfrågor till de personer som skrivit 

självbiografierna (Dahlberg, 2014).  

Anledningen till det inte gjordes någon ålderbegränsning var för att få ett brett perspektiv på 

fenomenet.  För att få variation i självbiografierna var det gynnsamt att inte ha något genus eller 

åldersperspektiv (Henricson & Billhult, 2017). Ingen begränsning har heller gjorts när det gäller 

hur personerna i resultatet har erhållit sin sjukdom eftersom syftet var att beskriva erfarenheter 

av sjukdomen efter att de smittats. Därför ansågs det inte relevant på vilket sätt personerna blivit 

smittade med HIV. Det exklusionskriteriet som fanns var att personerna som hade utvecklat 

AIDS valdes bort. Motivet var att det hade blivit en för bred sökning. Att inkludera personer 

med AIDS hade också gett ett missvisande resultat eftersom erfarenheterna skiljer sig mellan 

en person som utvecklat AIDS och en person med HIV. AIDS är dessutom ovanligt i Sverige 

som kan erbjuda effektiva bromsmediciner (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

En aspekt som går att ifrågasätta i studien är att en av självbiografierna som inkluderades var 

från år 1988. Trots det upplevs denna självbiografi inte skilja sig nämnvärt mot resterande 

självbiografier eftersom innebörden i erfarenheterna var densamma. Två av självbiografierna 

som inkluderades var skrivna på engelska, citaten från dessa självbiografier har noggrant 

översatts till svenska. Det finns alltid en risk att citaten feltolkas vilket kan leda till att texten 
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får en annan innebörd än den ursprungliga. Dock ansågs inte detta vara ett problem eftersom 

citaten var korta och skrivna på ett begripligt språk.  

Överförbarhet innebär vilken grad studien kan överföras till andra grupper, kontexter eller 

situationer (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det är dock enbart läsaren som själv kan avgöra om 

resultatet är överförbart till egen verksamhet. HIV är en speciell sjukdom eftersom det finns 

mycket fördomar i samhället kring den och att dess historia har präglat samhällets syn på 

personer med HIV. Detta innebär att det kan vara svårt att överföra och dra slutsatser från detta 

resultat på andra grupper i samhället. Resultaten kan däremot vara överförbart till personer i 

andra länder som har tillgång till bromsmediciner.  

Trovärdighet innebär att resultatet i studien är giltigt och rimligt (Mårtensson & Fridlund, 

2017). En del som stärkte trovärdigheten i studien var att citat använts. Det kan styrka de 

utarbetade kategorierna och visa för läsaren att de tolkningar som gjordes under 

analysprocessen varit korrekta. Ytterligare faktorer som ökade trovärdigheten var att båda 

författarna har läst samtliga självbiografier och jämfört varandras tolkningar av texten. När 

analysen består av att tolka material så ökar trovärdigheten om två eller flera personer läser 

igenom samma material (Nyberg, 2000). Även det faktum att självbiografierna var primärkällor 

var en faktor som ökade trovärdigheten i studien. En viktig del att bedriva forskning med 

kvalitet är att ständigt sträva efter att söka sanningen i primärkällan (Nyberg, 2000). 

Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att livet förändras när personer drabbas av sjukdomen HIV.  

Informanterna upplever att det finns mycket fördomar om sjukdomen i samhället. Det skapar 

många negativa känslor som personen har gentemot sin sjukdom relaterat till dessa fördomar. 

Exempel på känslor som kan uppkomma är skam, skuld och självförakt vilket leder till en rädsla 

för utanförskap och ensamhet. Att inte få känna närhet och vara med i gemenskapen till andra 

människor är bland det mest psykiskt påfrestande en person kan bli utsatt för (Sundbeck, 2015). 

Huruvida sjukvården ska uppmuntra personer med HIV att berätta om sjukdomen för sina 

närstående eller inte kan vara svårt att veta för personalen. Ytterligare anledning till att personer 

med HIV väljer att inte berätta för sina närstående och omgivning är av rädsla för att även 

närstående ska bli utstötta (Sandelowski & Barroso, 2003). Resultaten tydliggör att 

informanterna upplever en stor lättnad i samband med att de vågar berätta för sina närstående 

om sjukdomen. Enligt Fekete, Antoni, Durán, Stoelb, Kumar och Schneiderman (2009) mår 

personer med HIV sämre i sin sjukdom när de väljer att inte berätta för andra. Det ökar känslan 

av ensamhet och utanförskap vilket leder till ett ökat lidande. Därför behöver sjuksköterskan ta 

i beaktande att en person med HIV ofta väljer att inte berätta för andra om sin sjukdom. 

Sjuksköterskan kan därför uppmuntra personen att vara ärlig och inkludera närstående i vården. 

Detta på grund av att närstående har möjlighet att stödja personen till en bättre psykisk hälsa. 

Exempelvis genom att uppfylla kravet om att förmedla relevant information till både patienten 

och närstående (SFS 2014:821).  

Resultaten visar att känslan av utanförskap påverkar informanternas välbefinnande och 

uppfattning om sig själva negativt vilket skapar ett psykiskt lidande. Dagens bromsmediciner 

möjliggör att personer med HIV kan leva utan fysiska symptom med sin sjukdom. Trots det 
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mår många med HIV psykiskt dåligt och drabbas av psykiska sjukdomar som depression i högre 

grad än andra i populationen (Jallow, Ljunggren, Wändell & Carlsson, 2015). Förutom att 

personer med HIV löper högre risk för att drabbas av depression har de även en högre 

benägenhet att utveckla självmordstankar (Heckman, Miller, Kochman, Kalichman, Carlson & 

Silverthorn, 2002). HIV är av den anledningen en komplex sjukdom. Hälsokorset illustrerar att 

en person kan ha ett sänkt välbefinnande trots frånvaro av objektiva dysfunktionella yttringar, 

det vill säga avsaknad av fysiska symtom på sjukdom (Eriksson, 1989). Så kan HIV förstås. De 

som drabbas och får en bra behandling med bromsmedicin i tid har inga fysiska symptom av 

sin sjukdom. Trots det upplever de en inre känsla av ohälsa och lidande på grund av sin diagnos. 

Sett ur hälsokorset befinner sig således många personer med HIV i position C i hälsokorset. 

Detta är en viktig aspekt att ha i åtanke för sjuksköterskor i mötet med personer med HIV. En 

av de centrala delarna av sjuksköterskans roll är att främja hälsan och välbefinnande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Därför behöver det tas i beaktande att denna grupp löper en högre 

risk för att utveckla psykisk ohälsa jämfört med övriga i populationen. Genom att förstå 

problematiken kring HIV och ha ett empatiskt förhållningssätt kan sjuksköterskor hjälpa dessa 

personer att uppleva en bättre hälsa (Leyva-Moral, Dios Sánchez, Lluva- Castano & Mestres- 

Camps, 2015). Ett empatiskt förhållningssätt innebär att sjuksköterskan har ett känslomässigt 

engagemang för att öka personernas välbefinnande samt har en förstående inställning till 

personens livssituation (Yegdich, 2001). Empati uttrycks via icke-verbal kommunikation. Ett 

empatiskt förhållningssätt hos sjuksköterskan leder till att personen känner sig bekräftad och 

sedd. Det kan bidra med ett ökat förtroende för sjuksköterskan vilket skapar ett öppnare 

samtalsklimat i mötet vilket kan leda till att personen lättare kan vara ärlig om sina besvär 

(Yegdich, 2001). Av resultaten framkommer att informanterna framhåller att de kan uppleva en 

känsla av välbefinnande när de får träffa andra i samma situation. Även Flickinger et al. (2014) 

konstaterar att det är betydelsefullt att dessa personer får träffa andra i samma situation 

(Flickinger et al., 2014). Genom att erbjuda personer med HIV möten med andra i samma 

situation kan sjuksköterskan främja deras hälsa. På så sätt kan sjuksköterskan hjälpa dessa 

personer att flytta från hälsoposition C till B i hälsokorset vilket innebär att personen har både 

en inre känsla av hälsa och frånvaro av dysfunktionella yttringar.  

En aspekt av livet som påverkas av att ha HIV är sexuallivet. Resultaten visar att informanterna 

upplever en rädsla över att smitta sin partner med HIV, vilket gör det svårt att ha ett fungerande 

sexualliv.  Det framkommer att det finns en rädsla för utanförskap och ensamhet.  Sexuell hälsa 

och sexualitet är en viktig del för att människor ska uppleva hälsa. En studie av Sandfort, Collier 

och Grossberg (2013) visar att många som lever med HIV upplever en stor börda över risken 

av att smitta sin partner. Förutom att sjukdomen i sig påverkar sexuallivet kan även 

medicineringen ge biverkningar som är negativa för sexuallivet (Sandfort, Collier & Grossberg, 

2013). Många sjuksköterskor saknar kunskap om sexuell hälsa och sexualitet. Därför är det av 

vikt att sjuksköterskor utbildas i ämnet kring att ge information och upplysa om sexuell hälsa. 

Sjuksköterskan ska hjälpa HIV-smittade att finna en balans mellan att minska risken för smitta 

vid sexuella kontakter men samtidigt upprätthålla ett fungerande sexualliv, vilket är en viktig 

del för att kunna uppleva hälsa (Sundbeck, 2010). Saunamäki, Andersson och Engström (2009) 

menar att många sjuksköterskor upplever en osäkerhet i att tala med patienter om sexualitet och 

sexuell hälsa. En viktig del för att öka sjuksköterskors självförtroende i att ta upp frågan är att 

få mer utbildning kring HIV och sexualitet samt sinsemellan diskutera vilka faktorer som 

hindrar dem från att ta upp ämnet (Saunamäki, Andersson & Engström, 2009).   
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Resultaten visar att det fortfarande finns fördomar om HIV inom sjukvården. Detta bidrar starkt 

till att personer med HIV känner känslor som skuld, skam och självförakt samt försvårar för 

den drabbade att vara ärlig om sin sjukdom. Att bli utsatt för fördomar har visat sig påverka 

livskvalitén negativt (Holzemer et al., 2009). Av resultaten framgår att det finns 

kunskapsluckor hos sjukvårdspersonal om HIV. Sjuksköterskor är skyldiga att ge varje patient 

ett respektfullt bemötande och anpassa omvårdnaden för att förbättra patientens hälsa och 

välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Okunskapen och ett dåligt bemötande 

från sjukvårdspersonal kan således innebära att personer med HIV blir utsatta för ett 

vårdlidande. Detta innebär ett onödigt lidande till följd av vårdens handlande (Eriksson, 1994). 

Att sjuksköterskor har kunskap om diagnosen HIV rankas som en av de viktigaste faktorerna 

för att de drabbade ska känna sig professionellt mötta i mötet med personalen (Hekkink, 

Wigersma, Yzermans & Bindels, 2004). Ytterligare en anledning till att minska fördomarna 

kring HIV är att det kan leda till att de smittade ägnar sig mindre åt riskbeteenden som att ha 

oskyddat samlag med andra. På så sätt kan antalet nya personer som smittas reduceras i 

samhället överlag (Rivera, DeCuir, Crawford, Amesty, Harripersaud & Louis, 2015).  

Resultaten visar att informanterna erfara att deras sjukdom har berikat deras liv och gett dem 

nya perspektiv på tillvaron trots att de får utstå lidande efter att de fått sjukdomsbeskedet. 

Genom att få ett professionellt stöd från sjuksköterskan kan personer med HIV:s lidande 

reduceras och bearbetningen av sjukdomen kan underlättas. Professionellt stöd vid psykisk 

ohälsa och lidande innebär att sjuksköterskan hjälper patienten att få bort destruktiva tankar och 

känslor samt inge hopp om ett normalt liv trots sjukdom (Skärsäter, 2009).  Det kan stärka 

personen och finna acceptans (Hekkink, Wigersma, Yzermans & Bindels, 2004).  

Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskaper om personers erfarenheter av att leva med HIV.  

Resultaten tydliggör att personer med hiv upplever en sämre hälsa eftersom att känslor av 

ensamhet och utanförskap uppstår relaterat till de fördomar om sjukdomen som finns i 

samhället och hälso- och sjukvården. Personen väljer därför att undvika att berätta för 

närstående om att denne har HIV av rädsla för att bli lämnad. Detta leder till ett onödigt lidande 

eftersom att många som lever med HIV upplever en lättnad när de har berättat för sina 

närstående om sjukdomen. I mötet med sjukvården drabbas många personer med HIV av ett 

vårdlidande relaterat till bristande kunskap och bemötande hos personalen. Med ökade 

kunskaper om HIV, både inom hälso- och sjukvården men också i samhället kan fördomarna 

reduceras. Sexualiteten är också en aspekt som påverkas när en person får HIV. Sjukdomen 

innebär att personen känner en rädsla för att smitta sin partner vid sexuell kontakt vilket 

påverkar hälsan negativt för den som drabbas. Trots att sjukdomen påverkar hela livet för den 

kan det ändå leda till att personens liv berikas med nya perspektiv och lärdomar. I mötet med 

andra personer som befinner i samma situation kan den drabbade lättare bearbeta sin sjukdom 

och få en bättre livskvalité,  
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Det finns ett behov inom hälso- och sjukvården att tydliggöra den problematik som råder kring 

sjukdomen HIV för att kunna ge en god vård utformad efter de drabbades behov. Detta kan ske 

genom en ökad kunskap om hur det är att leva med sjukdomen hos personalen vilket denna 

studie kan bidra med. Studiens resultat är aktuellt för alla som arbetar inom hälso- och 

sjukvården eftersom att personer med HIV kan vara i behov av vård inom alla instanser. 

Sjuksköterskan har det övergripande ansvaret för omvårdnaden av patienten, därför är kunskap 

om hur HIV- drabbade erfar sin sjukdom särskilt viktig för den professionen. Det som var 

tydligt i sökprocessen var att det finns kunskapsluckor om hur sjuksköterskor bäst kan stödja 

de personer som drabbas av HIV. Detta samt forskning om hur sjuksköterskor upplever det att 

vårda dessa personer skulle kunna tillföra ett helhetsperspektiv på problemet. Denna 

information skulle sedan kunna användas i utbildningen av nya sjuksköterskor för att på så sätt 

utveckla vårdandet av personer som lever med HIV.  
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Albert, J., Berglund, T., Gisslén, M., Gröön, P., Sönnerborg, A., Tegnell, A., . . . Widgren, K. 

(2014). Risk of HIV transmission from patients on antiretroviral therapy: A position statement 

from the Public Health Agency of Sweden and the Swedish Reference Group for Antiviral 

Therapy. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 46(10), 673-677. doi: 

doi:10.3109/00365548.2014.926565  

Ali, L. & Skärsäter, I. (2017) Att använda internet vid data insamling. I M. Henricson(Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 217-232). Lund: 

Studentlitteratur   

Allgulander, C. (2014). Klinisk psykiatri. Lund: Studentlitteratur.  

Bain Brickley, D. Almers, L. Kennedy. E, C. Spaulding. B, A. Mirjahangir, J. Kennedy. E, G. 

Packel, L. Osburne, K. Mbizvo, M. & Collins, L. (2010).  Sexual and reproductive health 

services for people living with HIV: a systematic review. AIDS Care, 23, 303-314.DOI: 

10.1080/09540121.2010.507746  

Bredström, A. (2008). Safe sex, Unsafe identities: Intersections of “Race”, Gender and 

Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy. (Doktorsavhandling: Department of Social and Welfare 

Studies, Linköping University, Linköping, Linköping Studies in Arts and Science No. 424). 

Hämtad från http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:17781/FULLTEXT01.pdf 

*Brown, M. & Martin, C.E. (2008). The naked truth: young, beautiful, and (HIV) positive. New 

York: Amistad. 

Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa och vårdande. Stockholm: Natur & kultur. 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. Stockholm: Natur 

& kultur. 

Dahlborg-Lyckhage, E. (2012).  Att analysera berättelser (narrativer). I F. Friberg (Red.), Dags 

för uppsats- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2 uppl., s. 161-172). Lund: 

Studentlitteratur. 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.  

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber utbildning.  

Eriksson, K. (1989). Hälsans idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 



 

21 

 

Fekete, M. E., Antoni, H. M., Durán, R., Stoelb, L. B., Kumar, M. & Schneiderman, N. (2009). 

Disclosing HIV Serostatus to family members: Effect on Psycological Health in Minority 

Women Living with HIV. International Society of Behavioral Medicine, 16, 367-376. doi: 

10.1007/s12529-009-9041-9 

Flickinger, T, E. DeBolt, C. Waldman, A, L. Reynolds, G. Cohn, F. W. Beach.,...Dillingham, 

R. (2014). Social Support in a Virtual Community: Analysis of a Clinic-Affiliated Online 

Support Group for Persons Living with HIV/AIDS. AIDS and Behavior, 21, 3087–3099. 

doi:10.1007/s10461-016-1587-3.  

Folkhälsomyndigheten. (2016). HIV-infektion. Hämtad 22 februari 2018 från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-

visualisering/sjukdomsstatistik/hivinfektion/ 

Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund: Att utvecklas och ta ansvar. Stockholm: 

Natur och Kultur 

Frain, A. J. (2017). Preparing every nurse to become an HIV nurse. Nurse Education Today, 

48, 129-133. doi:10.1016/j.nedt.2016.10.005. 

Friberg, F. (2017). Att utforma ett examensarbete. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats- 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 83-96). Lund: Studentlitteratur. 

Heckman, G. T., Miller, J. Kochman, A., Kalichman, S., Carlson, B., & Silverthorn, M. (2002). 

Thoughts of Suicide Among HIV-Infected Rural Persons Enrolled in a Telephone-Delivered 

Mental Health Intervention. The Society of Behavioral Medicine, 24, 141-148. 

Hekkink, C.F.  Wigersma, L.  Yzermans C.J.  & Bindels. P.J. (2004) HIV nursing 

consultants: patients’ preferences and experiences about the quality of care. Journal of 

Clinical Nursing 14, 327–333. 

Henricsson, M. & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s.112-119). Lund: Studentlitteratur  

Holzermer, L. W., Human, S., Arudo, J., Rosa, E. M., Hamilton, M. J., Corless, I. …. Maryland, 

M. (2009). Exploring HIV Stigma and Quality of Life for Persons Living With HIV Infection. 

Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 20 (3), 161-168. 

doi.org/10.1016/j.jana.2009.02.002 

Hulter, B. (2009). Sexualitet. I A. K., Edberg & H., Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: hälsa 

och ohälsa (s. 67-77). Lund: Studentlitteratur. 

Hupcey, J., & Morse, H. (1997). Can a professional relationship be considered Social Support? 

Nursing Outlook, 45, 270-276. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2016.10.005
https://doi.org/10.1016/j.jana.2009.02.002


 

22 

 

Jallow, A., Ljunggren, G., Wändell, P. & Carlsson, A. C. (2015). Prevalence, incidence, 

mortality and co-morbidities amongst human immunodeficiency virus (HIV) patients in 

Stockholm County, Sweden – The Greater Stockholm HIV Cohort Study. AIDS Care, 27, 142-

149. doi: 10.1080/09540121.2014.963012 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik.  I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

från idé till examination inom omvårdnad (s. 57- 80). Lund: Studentlitteratur   

*Jonsson, G. & Jonsson, B. (1988). Smittad: ett personligt dokument. Stockholm: Tiden. 

*Larsson, A. & Haanyama, O. (2007). Ophelias resa. Stockholm: Atlas. 

Leyva- Moral, M. J., Dios Sánchez, R., Lluva- Castano, A. & Mestres- Camps, L. (2015). 

Living With Constant Suffering: A Different Life Following the Diagnosis of HIV. Journal of 

the Association of Nurses in AIDS Care, 26, 613-624, doi.org/10.1016/j.jana.2015.04.006. 

LIBRIS (u.å.) Om LIBRIS. Hämtad 9 februari 2018 från 

http://librishelp.libris.kb.se/help/about_libris_swe.jsp?redirected=true&pref_is_set=&textsize

=&contrast=&language=se 

*Lundstedt, A. & Blankens, C. (2012). Mitt positiva liv. Stockholm: Norstedt. 

Läkemedelsverket. (2011). Antiretroviral behandling av HIV-infektion: Uppdaterad 

rekommendation. Hämtad från https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-

sjukvard/behandlingsrekommendationer/110518_Antiretroviral%20behandling%20av%20HI

V-infektion%20-%20uppdaterad%20rekommendation.pdf    

Martin, J, E. & Bedimo, A L. (2000). Nurse practitioner, nurse midwife and physician assistant 

attitudes and care practices related to persons with HIV/AIDS. Journal of the American 

academy of nurse practitioners, 12 (2), s 35-41.  

Mårtensson, J. & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examens arbete. I M. Henricson 

(Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s.421-436). 

Lund: Studentlitteratur  

Nosrat, S., Whitworth, J. W. & Ciccolo, J. T. (2017). Exercise and mental health of people 

living with HIV: A systematic review. Chronic illness, 13, 299-319. doi: 

10.1177/1742395317694224       

Nyberg, R. (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar: med stöd av it och internet. 

Lund: Studentlitteratur. 

https://www-sciencedirect-com.libraryproxy.his.se/science/journal/10553290
https://www-sciencedirect-com.libraryproxy.his.se/science/journal/10553290


 

23 

 

Priebe, G. & Landström, C. (2017). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar-grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson(Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 26-42). Lund: Studentlitteratur   

*Rawl, P. & Benjamin, A. (2014). Positive: surviving my bullies, finding hope, and living to 

change the world : a memoir. New York, NY: Harper. 

 

Rivera, V. A., DeCuir, J., Crawford, D. N., Amesty, S., Harripersaud, K. & Louis, F. C. 

(2015) Factors associated with HIV stigma and the impact of a nonrandomized multi-

component video aimed at reducing HIV stigma among a high-risk population in New York 

City. AIDS Care, 27 (6), 772-776. doi.org/10.1080/09540121.2014.998611  

Rownaik, S. & Selix N. (2016). Preparing Nurse Practitioners for Competence in Providing 

Sexual Health Care. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 27, 355-361. doi: 

10.1016/j.jana.2015.11.010 

Rydström, L-L. (2015). Health- related quality of life and HIV- related stigma in children living 

with HIV in Sweden. (Doctorial Thesis. Department of Neurobiology, Care Sciences and 

Society, Karolinska institutet, Stockholm). Hämtad från 

https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/44671/Thesis_Lise-

Lott_Rydströms.pdf?sequence=7&isAllowed=y. 

Röndahl, G. Inhala, S & Carlsson, M. (2003). Nursing staff and nursing students' attitudes 

towards HIV‐infected and homosexual HIV‐infected patients in Sweden and the wish to refrain 

from nursing. Journal of Advanced Nursing 41(5), 454–461. doi.org/10.1046/j.1365-

2648.2003.02553.x 

Sandfort, M. T., Collier, L. K.  & Grossberg, R. (2013). Addressing sexual problems in HIV 

primary care: Experiences from patients. Archives of sexual behavoir, 42(7), 1357-1368. 

Sandelowski, M. & Barroso, J. (2003). Motherhood in the context of maternal HIV infection. 

Research in Nursing & Health, 26, 470-482.  

Saunamäki, N., Andersson, M & Engström, M. (2009). Disscusing sexuality with patients: 

nurses’ attitudes and belifes.  Journal of advanced nursing, 66(6), 1308-1316.  

SFS 2004:168. Smittskyddslagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtat 4 december, 

2017,frånhttp://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168 

Skärsäter, I. (2009). Psykisk ohälsa. I A-K. Edberg & H. Wijk(Red). Omvårdnadens grunder: 

hälsa och ohälsa. (s.713-746). Lund: Studentlitteratur. 

*Sjöquist, S. (2010). Fotspår: om hiv och om att leva. Stockholm: Bilda. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10553290
https://doi.org/10.1016/j.jana.2015.11.010
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/44671/Thesis_Lise-Lott_Rydströms.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/44671/Thesis_Lise-Lott_Rydströms.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2003.02553.x
https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2003.02553.x


 

24 

 

Smith, R. A. (red.) (1998). Encyclopedia of AIDS: a social, political, cultural, and scientific 

record of the HIV epidemic. London: Fitzroy Dearborn. 

Smittskyddsinstitutet (2013). Hiv I Sverige: Kunskaper, attityder och beteenden hos 

allmänheten 1987-2011. Hämtat 29 mars 2018 från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/405e646af1fa4db59ca83d54d4cdcb6d/hi

v-i-sverige.pdf 

Straten, A. Van Der. Vernon, K. A., Knight, K. R., Gomez, C. A. & Padian, N. S. (1998) 

Managing HIV among serodiscordant heterosexual couples: serostatus, stigma and sex. AIDS 

care, 10, 533–548. doi: 10.1080/09540129848406. 

Sundbeck, M. (2015). Sexuell hälsa i vården: en metodbok för sjuksköterskor. Lund: 

Studentlitteratur. 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN: S etiska kod för sjuksköterskor. Hämta 5 januari 

2018 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Hämtad 5 januari 2018 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

Vetenskapsrådet (u.å). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtat 30 mars 2018 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad från 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/. 

Wacharasin, C. (2010). Families Suffering With HIV/AIDS: What Family Nursing 

Interventions Are Useful to Promote Healing?. Journal of family nursing, 16 (3), 302-321. doi: 

10.1177/1074840710376774 

Wiklund Gustin, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur. 

Yegdich, T. (2001). On the phenomenology of empathy in nursing: empathy or sympathy?. 

Journal of Advanced Nursing, 30(1), 83-93. doi.org/10.1046/j.1365-2648.1999.01052.x 

  

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1999.01052.x


 

25 

 

Bilaga 1. Valda Boktitlar  

Titel År  Land  Författare  

The naked truth; 

young, beautiful and 

HIV positive  

 

2008 USA Marvelyn Brown &  

Courtney E. Martin 

 

Smittad- ett 

personligt dokument 

1988 Sverige  Gustav Jonsson & 

Britt Jonsson  

Ophelias resa  2007 Sverige/ Zambia Agneta Larsson & 

Ophelia Haanyama 

Ørum 

Mitt positiva liv 2010  Sverige Andreas Lundstedt & 

Cecilia Blankens 

Positive; surviving 

my bullies, finding 

hope and living to 

change the world; a 

memoir 

 

2014 USA  Paige Rawl & 

Benjamin Ali  

Fotspår- Om HIV 

och om att leva  

2010 Sverige Steve Sjöquist 

 

 

 

 



 

26 

 

 


