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Bakgrund: Hiv är en utbredd infektion och flera miljoner blir smittade varje år.  
Stigmatisering kring infektionen finns fortfarande kvar. Hälsa definieras som mer än frånvaro 
av sjukdom och lidande behöver inte vara fysisk. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 
personers erfarenheter av att leva med hiv. Metod: En kvalitativ innehållsanalys baserad på sex 
självbiografier. Resultat: Fyra huvudteman framkom då analysprocessen genomfördes: svårt att 
förlika sig, behov av stöd, fördomarna tog stor plats i livet och behov av kontroll. Diskussion: 
Det är viktigt att sprida korrekt kunskap om hiv för att stigmatisering och fördomar av 
infektionen ska minska. Det är stigmatiseringen som skapar känslor av skam och isolering hos 
hivpositiva. Slutsats: Stigmatiseringen kring infektionen och rädslan att utveckla aids skapar 
mest ångest hos personer som lever med hiv. Dessa personer känner även en rädsla för att bli 
lämnade ensamma på grund av sin infektion. De upplever ett starkt behov av att få stöd.  

  



 

ABSTRACT  
Titel      Persons’ experiences living with hiv  

 -A qualitative content analysis of autobiographies. 

Author     Engholm, Sara; Gustafsson, Emilia  

Department    School of health and education. University of Skövde  

Course     Degree of Bachelor of Science in nursing, thesis in nursing 15 ECTS 

Supervisor    Bergman, Karin  

Examiner    Karlsson, Veronika  

Pages     16  

Keyword    Experience, hiv, loneliness, stigma.   

  

 
  

Background: hiv is a widespread infection and several million humans get infected each year. 
Stigma around the infection still remains. Hiv positive persons tell that stigma creates isolation, 
they get rejected from relatives and the society. Aim: The aim of the study was to describe 
persons’ experiences living with hiv. Method: a qualitative content analysis based on six 
autobiographies. Results: four main theme was found when the analysis process were 
conducted: difficult to reconcile themselves, need of support, prejudice took a big place in life 
and the need of control. Discussion: it is important to provide accurate knowledge about hiv in 
order to reduce stigma and prejudice around the infection. It is the stigma that creates feelings 
of shame and isolation in hiv positive persons. Conclusion: Stigma about the infection and fear 
to develop aids creates the most anxiety in people living with hiv. These people feel a fear of 
being left alone because of the infection. They feel a strong need of obtaining support.  
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INLEDNING 

Enligt WHO- hiv departement (2015) diagnostiserades cirka 2 miljoner människor med hiv 
år 2014. Kunskap om hiv är bristfällig, inte bara i samhället utan även bland vårdpersonal. 
Det är denna bristande kunskap som håller stigmatiseringen av hivpositiva personer kvar 
och påverkar deras liv negativt. Att ständigt bli dömda och utstötta på grund av fördomar är 
inte rätt. Mer kunskap om hur det är att leva som hivpositiv kan få omgivningen/ samhället 
att ändra sin fördömande attityd. Det är viktigt att sprida kunskapen så att onödigt lidande 
kan undvikas. Det har varit och är fortfarande en infektion som väcker starka känslor inte 
bara för den drabbade utan också för omgivningen. Det är därmed viktigt för bland annat 
sjuksköterskor, men även allmänheten, att få en djupare förståelse av hur det är att leva med 
hiv. 
 

BAKGRUND   

Hiv/Aids 

Under år 2014 var det totalt 36,9 miljoner människor som levde med hiv i världen, av dessa 
var 34,3 miljoner vuxna och 2,6 miljoner barn (under 18 år). Samma år diagnostiserades 
cirka 2 miljoner människor med hiv, varav 1,8 miljoner var vuxna och 220 000 barn. Under 
detta år dog 1,2 miljoner människor dog i aids (WHO- hiv departement, 2015). Hiv står för 
humant immunbristvirus. Viruset tar sig in i kroppen och angriper och förstör TH-cellerna: 
de vita blodkropparna. Dessa celler är viktiga för immunförsvaret eftersom de försvarar 
kroppen mot sjukdomar/infektioner. När de vita blodkropparna sjunker i antal kan kroppen 
drabbas av en mängd olika infektioner och sjukdomar. Hiv-viruset är inte dödligt i sig utan 
personen avlider när denne har utvecklat aids. Aids innebär att det har utvecklats en eller 
flera sekundära infektioner/sjukdomar på grund av det försvagade immunförsvaret som hiv-
viruset orsakat. Det är dessa sekundära infektioner/sjukdomar som personer med utvecklad 
aids avlider av (Lassen & Blystad, 2011). 

Viruset sprids via kroppsvätskor såsom blod, slidsekret och sperma. För att bli smittad krävs 
det att de smittade kroppsvätskorna kommer i kontakt med en frisk persons slemhinnor eller 
öppet sår. Överföring av viruset sker främst via oskyddat samlag eller när kanyler delas med 
andra personer. Hiv-viruset kan även återfinnas i tårvätska, saliv samt avföring och urin men 
har en låg smittorisk på grund av att viruset snabbt inaktiveras utanför kroppen (Lassen & 
Blystad, 2011). 
 

Stigmatisering kring hiv 

Enligt Svenska akademiens ordlista (2016) betyder stigmatisering ett socialt brännmärke och 
vanärande kännetecken. På grund av stigmatiseringen kring hiv blir personer diskriminerade 
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och avvisade. En studie bland sjuksköterskor i Jordanien visar att kunskapen om hiv är låg 
och många uttrycker just en rädsla för smittorisken. Attityder hör nära ihop med vad personer 
känner, tänker och hur de beter sig. Detta är något författarna menar kan ändras på, genom 
bland annat en korrekt utbildning (Hassan & Wahsheh, 2011). Anderson, Elam, Gerver, 
Solarin, Fenton och Easterbrook (2008) beskriver även de i sin studie, som är utförd i 
Storbritannien, att stigmatisering kring hiv kan kopplas samman med en rädsla för att bli 
smittad. De beskriver att omgivningens beteende beror på uppfattningen om att hiv lätt 
smittas vidare. Författarna till studien belyser, förutom rädslan för att blir smittad, religion 
och tro som faktorer som bidrar till stigmatisering. 
 
Karamouzian, Akbari, Haghdoost, Setayesh, och Zolala (2015) gjorde en studie i Iran och 
resultatet beskriver att stigmatiseringen tar uttryck i att hivpositiva blir särbehandlade. 
Anhöriga och samhället vill sällan ha kontakt med hivpositiva över huvud taget vilket 
resulterar i social isolering för dessa personer. McCall, Browne och Reimer-Kirkham (2009) 
beskriver att personer som har fått en hiv-diagnos kan förlora all kontakt med sina familjer. 
De kan även bli av med möjligheten av vara delaktiga i sociala sammanhang eftersom en del 
personer i samhället föraktar personer med hiv. Hassan och Wahsheh (2011) framhåller att 
personer med hiv kan bli diskriminerade och bli bortstötta på grund av sin infektion. I en 
studie av Meyerson, Barnes, Emetu, Bailey, Ohmit och Gillespie (2014) utförd i USA visar 
resultatet att stigmatiseringen kring hiv skapar barriärer som gör att personer inte vågar gå 
och testa sig. Institutionernas placering, där testerna utförs, förekommer ofta i anslutning till 
regeringshus eller tingsrätt. Personer som arbetar på institutionen är volontärer och dessa 
kan ha fördomar som lyser igenom vid bemötandet och gör situationen obehaglig för 
personer som vill testa sig. 
 

Hälsa och ohälsa  

Eriksson (1984) beskriver hälsa som mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa beskrivs som ett 
tillstånd där socialt, psykiskt och fysiskt välbefinnande innehas. Kärnan i begreppet hälsa 
utgörs av välbefinnande och sundhet. Frånvaro av sjukdom är därför inte nödvändigt för att 
kunna uppleva just hälsa. Blake, Robley och Taylor (2012) beskriver i sin artikel att 
deltagarna upplever en minskad hälsa då de tar mediciner mot sin hiv-infektion. Denna 
känsla uppkommer inte enbart på grund av biverkningarna utan på vad andra personer 
omkring tänker om dem. Deltagarna förklarar att när de tar mediciner är det omöjligt att 
dölja att de är sjuka. Det blev även svårare för dem själva att hantera infektionen och uppleva 
hälsa, eftersom intag av mediciner var som ett slutgiltigt tecken på att de faktiskt är sjuka. 
Biverkningar som trötthet, yrsel, illamående och utslag gjorde det även ännu svårare att hålla 
sina mediciner och infektionen för sig själva. 
 
Eriksson (1984) menar att hälsa inte är något absolut. Upplevelsen av hälsa är ett relativt 
begrepp som är enskilt för varje individ. Hälsan är subjektiv och kan upplevas olika vid 
olika tillfällen hos olika personer. Den är också påverkad av individens situation för 
stunden. I en studie av Anderson et al. (2008) framkommer att starka känslor är vanligt när 
personer blir smittad av hiv. Deltagarna i studien beskriver att ett normalt liv och upplevd 
hälsa blev svårare eftersom de visste att de är sjuka, samtidigt som omvärldens syn på 
infektionen är att de är orena. Eriksson (1984) belyser att en individ kan uppleva sig frisk 
men bedömas av samhället som sjuk. Samhället bedömer alltså individen som sjuk men det 
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ska inte vara andra som avgör om en individ upplever hälsa eller inte. Medin och 
Alexandersson (2000) beskriver hälsa som en resurs, ett begrepp som innebär att inte 
skuldbelägga individen om denne inte tar ansvar för sin hälsa. Ansvar för hälsan ligger inte 
enbart hos individen utan även hos samhället och gruppen. Dessa två komponenter ska ge 
personen möjlighet att kontrollera och hantera sin situation. 

Lidande 

Lidande är ett begrepp som inte behöver innebära lidande i form av kroppslig smärta. Det 
kan även definieras som något människan upplever emotionellt eller existentiellt, såsom oro 
eller ångest. Lidande är något naturligt för människan och behöver inte vara patologiskt. I 
människan själv återfinns naturlig lindring av lidande men det kan även uppstå i en 
gemenskap. Precis som i begreppet hälsa är lidande individuellt för varje människa och 
formas utifrån individens egna upplevelser (Arman, 2012).  
 
Enligt Lindwall (2004) får personer en annan syn på sin tidigare självklara existens vid 
diagnostik av en obotlig infektion och kan ge upphov till ett inre kaos. När kroppen blir en 
plats för en infektion orsakar detta ett lidande som tar upp mycket av människans 
uppmärksamhet och kraft. Kroppen i sig blir en fiende och människan kan känna sig 
splittrad, se sin kropp som något främmande.  Rose, Pugh, Lears och Gordon (1998) lyfter 
kronisk trötthet som ett lidande i livet för de som lever med hiv. Tröttheten i kroppen bidrar 
till att de inte orkar göra något om dagarna. I många fall visste de inte själva om det var den 
fysiska tröttheten eller om det var den mentala som upplevdes. Många känner att de fastnar 
i ett svart hål. Författarna till studien beskriver även det sociala samspelet som en faktor för 
trötthet. Många personer som blivit diagnostiserade med hiv blir socialt isolerade när de drar 
sig undan från omvärlden på grund av sin trötthet.  
 
Eriksson (1994) beskriver sjukdomslidande som ett kroppsligt samt ett andligt lidande. Det 
andliga lidandet har sin härkomst i skuld, skam och förnedring. Skuld och skam är ofta 
relaterat till individen själv medan förnedring ofta är relaterat till det upplevda förhållandet 
med andra. Lidandet kan även innebära förluster, bland annat sämre kontakt med nära och 
kära och minskat deltagande i sociala sammanhang.  

Integritet 

När en människa hamnar i en situation som kräver att de behöver omvårdnad känner de sig 
utsatta och sårbara. En ny diagnos bidrar till att de genomgår en kris och kan vara oroliga, 
förvirrade och nedstämda. Det kan vara svårt i en sådan situation att vara bestämd och sätta 
gränser vilket gör att deras integritet lätt kan kränkas (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 
Blake, Robley och Taylor (2012) beskriver att personer som lever med hiv är måna om att 
hålla sin infektion och sitt liv privat. Enligt McCall, Browne och Reimer-Kirkham (2009) 
vill deltagarna i deras studie inte uppsöka sjukhus (för andra orsaker än sin hiv-diagnos) då 
de tidigare blivit bemötta på ett respektlöst sätt. Deltagarna i studien förklarar att deras hiv-
diagnos ibland talas högt om inför andra patienter och deras anhöriga. Meyerson et al. (2014) 
förklarar i sin studie att personerna inte upplever att de får vara privata vid sjukhusbesöken 
och att deras integritet inte tas i beaktande. 
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Människovärde 

Människovärde innebär att alla människor är värda lika mycket bara av den enkla 
anledningen att de är just människor. Detta är en teori som finns nedskrivet i lagar och 
föreskrifter, men trots detta upplever många att deras värde minskas och de kränks vid en 
hiv diagnos. Människovärdet är något sårbart som påverkas av hur personer dels bemöter 
varandra men även hur de själva upplever en viss situation (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 
2008). I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter står det att alla människor är lika i värde, 
har samma rättigheter och är födda fria. Varje människa har rätt till frihet och säkerhet, ingen 
får utsättas för inhuman eller förnedrande behandling (Justitiedepartementet och 
Utrikesdepartementet, 2006). 

Anhöriga 

Definition av anhöriga är enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2012) vanligtvis kopplat 
till blodsband, äktenskap, samboförhållanden och ses som en persons familj. Då en person i 
familjen drabbas av ohälsa så påverkar detta de anhöriga. Anhöriga kan också påverka den 
drabbade i familjen på ett positivt eller negativt sätt. Vilka det är som ingår i en familj och 
är ens anhöriga är individuellt och behöver inte vara kopplade genom blodsband utan är ett 
mer emotionellt band. Det är alltså personen själv som bestämmer vilka som ingår i dennes 
familj och är hans/hennes anhöriga.  

PROBLEMFORMULERING 

Det problem som framkommer i relation till hiv är att den allmänna kunskapen inte är 
tillräcklig. Kunskapen om hiv runt om i världen brister i såväl vad infektionen innebär som 
i hur den smittas. Korrekt kunskap kring hiv behöver enligt många artiklar spridas, först då 
kommer stigmatiseringen samt det dåliga bemötandet kunna minskas. Om en fördjupad 
förståelse för hur det verkligen är att leva med hiv tar fäste i samhället kan den negativa 
attityden ändras. Genom att ta del av andras erfarenheter kan medkänslan för personen öka. 
Problemet med ämnet är att det finns lite eller ingen kunskap i samhället. Denna bristande 
kunskap resulterar i att personer som lever med hiv inte får ett respektfullt bemötande. 
Okunskapen är det som bidrar till den kvarvarande stigmatiseringen. 
 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av att leva med hiv. 
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METOD 

Metoden som valdes för studien var en kvalitativ innehållsanalys en modell beskriven av 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Kvalitativ innehållsanalys används främst inom 
beteendevetenskap samt vårdvetenskap och har sitt fokus i att tolka texter. Denna metod 
används på olika typer av texter, nivåer inom forskning och forskningsområden. Metoden 
används för att analysera texter som exempelvis intervjuer eller texter från självbiografier. 
Att beskriva variationer i texten är grundläggande och görs genom att identifiera skillnader 
och likheter i textinnehållet. Dessa benämns i olika abstraktionsnivåer till kategorier eller 
teman.  Texterna som valdes till den här studien var självbiografier, för att ta del av och 
fördjupa sig i personers erfarenheter av att leva med hiv. Självbiografier är enligt Dahlborg-
Lyckhade (2012) en persons beskrivning av sitt vardagliga liv och bra material för att göra 
en vetenskaplig studie. Självbiografier ger även en stor mängd material att analysera och 
studera.  

Urval 

Självbiografierna som valdes till studien var skrivna mellan perioden 1990 - 2015. Andra 
inklusionskriterier var att böcker skrivna på svenska, även böcker översatt till svenska 
inkluderades. Böckerna var skrivna av en person med hiv, en professionell medförfattare 
accepterades även. Ingen begränsning på ålder gjordes eftersom det var lika viktigt med en 
yngre persons perspektiv som en äldres eftersom sjukdomen förekommer i alla åldrar. 
Böcker valdes inte heller utifrån kön eller sexuell läggning.   

Datainsamling 

Självbiografier söktes via databasen Libris. Sökorden var “biografi” och “hiv*” och fick 30 
träffar. Därefter läste författarna böckernas sammanfattning för att avgöra dess relevans. 
Böckerna söktes på Skövdes olika skolbibliotek och Skövdes stadsbibliotek för att avgöra 
tillgänglighet. Därefter rådfrågades en bibliotikarie för möjligheten att fjärrlåna från andra 
bibliotek runt om i Sverige. Sammanlagt lånades nio böcker men tre valdes bort när de inte 
visade sig vara självbiografier. Båda författarna läste alla böcker för att minska risken för 
feltolkningar samt kunna jämföra olika uppfattningar för att få fram ett mer korrekt resultat.   
 

Presentation av valda självbiografier 

Mitt positiva liv av Andreas Lundstedt (2012). Andreas lever livet och reser, festar och 
försöker få fart på artistkarriären. En dag vänds hans värld upp och ner, han får veta att han 
är hivpositiv. Fast besluten att fortsätta sin karriär väljer han att inte låta någon veta och 
fortsätta leva som vanligt. Under en period gjorde han allt för att fly från sig själv och hiv-
diagnosen. År 2002 kom Andreas ut som hivpositiv, han hade då vart smittad i 10 år. Han 
orkade inte ljuga mer och kraschade, han kom till insikt med att för att börja leva måste han 
sluta skämmas.   
 
Ophelias resa av Ophelia Haanyama Ørum (2007). Ophelia flyttar från Zambia till Sverige 
och skapar sig här ett liv. När hon är i Sverige får hon veta att hon är hivpositiv. Under denna 
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tid finns inga effektiva bromsmediciner att tillgå och hon lever med rädslan att utveckla aids. 
Hon överkommer till slut rädslan genom sitt engagemang i den ideella gruppen Noaks ark 
som arbetar med hivpositiva i Sverige. I Ophelias resa följs Ophelias kamp med infektionen 
och stigmatiseringen kring den. Det ges en inblick i hur det är att leva med hiv i Sverige och 
hur sjukdomen ses på i Zambia.    
 
Man är inte så förståndig när man är sjutton år av Barbara Samson (1996). Barbara är 
sjutton år då hon får beskedet hivpositiv. Hennes resa börjar med att hon träffar en man som 
hon blir kär i, de har oskyddat samlag. Hon testas för hiv och det visar sig vara positivt. Hon 
fortsätter träffa mannen och försöker leva ett normalt liv men lever med tanken på att hon 
kommer att dö en långsam och plågsam död. Hon försöker upprepade gånger ta sitt liv för 
att slippa det kroppsliga förfallet och lidandet men utan framgång. Hennes räddning blir när 
hon pratar med ungdomar på en gymnasieskola om sex och samlevnad och hur det är att leva 
med hiv.   
 
Fotspår av Steve Sjöquist (2010). Steve fick sin hiv-diagnos år 1987. Han levde i många år 
med att kämpa för sitt liv då infektionen blev för stark i kroppen. Han var med om den 
väldiga skillnad som blev för alla med hiv då effektiva mediciner kom i mitten av 90-talet. 
Han bestämde sig tidigt att inte dölja sin infektion och tala öppet om den. I boken går han 
djupt in i sin känslor och analyserar dem. 
 
Kampen för ett mirakel av Mahlon Johnsson (1997). Mahlon är läkare i USA och blev 
smittad av hiv-viruset år 1992, under en obduktion av en patient som dött av aids. Han 
påbörjar då en kamp mot viruset och börjar experimentera med sin egen kropp för att vinna 
över viruset. Det är inte bara kampen mot viruset utan han får även kämpa mot fördomar, 
inte bara av samhället utan från kollegor och vårdpersonal. År 1992 fanns ont om mediciner 
mot hiv och de som fanns var långt ifrån effektiva. Experimenten med sin kropp var extremt 
smärtsamma och biverkningarna svåra, trots det kämpade han vidare tills han lyckas få bukt 
på virushalten i sin kropp. 
 
Pånyttfödd av Kenth Fredriksson (2014). Kent lever största delen av sitt liv utan att våga 
berätta för sina anhöriga och vänner att han är homosexuell. Alla hans kontakter med andra 
män hålls i hemlighet. Hans passion är musik och arbetar som musiklärare. Det framkommer 
inte tydligt när han blir smittad men troligen ett flertal år innan han får diagnosen 2002. 
Infektionen sätter sig på hans hjärna och påverkas hans personlighet och minne. Han tvingas 
uthärda en lång tid instängd på sjukhem för demenssjuka på grund av virusets påverkan på 
hans hjärna. Tack vare mediciner återhämtar han sig, men aldrig riktigt fullt ut.   
 

Analys  

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys en modell beskriven av  
Lundman och Hällgren Graneheims (2012). Datamaterialet lästes flera gånger för att få en 
känsla för helheten. Därefter urskildes meningsbärande enheter som var relevanta för syftet.  
Meningsbärande enheter innefattade textrader, ord eller stycken. Dessa kondenserades, 
abstraherades och namngavs med en kod. Koder jämfördes för att finna likheter och 
skillnader. De koder som hade liknande innehåll sorterades under preliminära kategorier och 
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underkategorier. Därefter jämfördes innehållet inom och mellan kategorierna. Detta 
resulterade i tre kategorier och sju underkategorier.  
 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) så finns det fyra grundläggande etiska principer/krav som 
skall följas vid forskning. De är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekrav. I den här studien utgick resultatet från självbiografier och informationskravet 
och samtyckeskravet var inte någon nödvändighet, eftersom författarna till böckerna redan 
givit sitt medgivande att göra sina upplevelser officiella. Konfidentialitetskravet togs inte i 
beaktande då inga andra personuppgifter om författarna till självbiografierna användes än 
det de själva publicerat. Nyttjandekravet innebar att den information och fakta som samlas 
in från enskilda individer endast får användas för vetenskapliga ändamål. Dock är materialet 
publicerat för allmänheten och därmed kan nyttjandekravet bortses från. Författarna till 
denna studie gjorde sig själva medvetna om sin förförståelse och förkunskap. Detta för att 
undvika feltolkningar och missförstånd som kan kränka de som skrivit självbiografierna. 
Författarna till studien valde att inte referera till enskilda självbiografier i den löpande texten 
för att minska risken att kränka de som skrivit självbiografierna. Vid citat refereras det till 
specifika självbiografier för att stärka trovärdigheten. Då inga tolkningar eller omskrivningar 
gjordes med citaten minskas risken för kränkning.   
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framkom tre kategorier och sju underkategorier. 
 
Tabell 1. Översikt av teman och underteman. 
  
 Kategori 

 

         Underkategori 

Svårt att acceptera situationen   Många olika känslor som uppstår  

 Rädsla inför framtiden och tankar på döden 

 

Fördomar tar stor plats i livet  Svårt att tala om infektionen 

 Känslor av skuld och skam 

  Sjukvårdspersonal bidrog till tystnaden om hiv

 

Motivation att hålla sig frisk  Ta kontroll  

 Något att kämpa för 

 

Svårt att acceptera situationen 

Svårt att acceptera situationen handlar om de känslor som uppstår då personer testar sig för 
hiv och senare får besked om att de är hivpositiva. Detta innefattar många olika känslor som 
uppstår samt rädsla inför framtiden och tankar på döden.   

Många olika känslor som uppstår 

Informanterna beskrev att när de misstänkte att de blivit smittade med hiv upplevde de ångest 
och panik. De kände att det var jobbigt att gå och göra testet eftersom de upplevde en slags 
förödmjukelse. Trots att de upplevde det som förödmjukande att gå och testa sig var det 
väntan på testresultatet som var jobbigast. Denna väntan var en påfrestande och ångestfylld 
tid med mycket rädsla och oro för hur framtiden skulle komma att se ut. Informanterna 
beskrev att känslorna pendlade mellan hopp och förtvivlan över vad testresultatet skulle visa. 
När svaret väl kom och det visade sig vara positivt upplevde de till en början både förnekelse, 
men också tankar om att ett positivt testresultat kunde vara fördelaktigt. Detta på grund av 
benämningen “positivt”. När insikten om vad det innebar att vara hivpositiv sjönk in, beskrev 
de som att det bildades ett vakuum runt dem. De upplevde det som mycket svårt att fokusera 
på något annat än just hiv-diagnosen. Känslor som uppstod var bland annat rädsla, 
självförakt men även skam och ilska mot sig själv på grund av att de ignorerat riskerna och 
inte skyddat sig under samlag. En annan känsla som uppstod i samband med diagnosen var 
ilska mot dem som hade överfört smittan och inte berättat om infektionen innan samlaget 
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genomfördes. Vidare beskrev de att när diagnosen väl ställdes uppstod en viss lättnad av att 
äntligen få svar eftersom utredningsprocessen var långdragen och känslosam. 

Rädsla inför framtiden och tankar på döden 

När beskedet hivpositiv togs emot upplevde informanterna det som att hela framtiden var 
förlorad. En förlamande rädsla och oro uppstod. Allt som tidigare tagits för givet såsom 
äktenskap, familj och åldrande upplevdes inte längre som något självklart. De funderade 
över om resten av deras liv nu skulle behöva levas i ensamhet och isolering. Informanterna 
beskrev att det var som om tiden rann iväg. När de fick hiv-diagnosen uppkom också en stor 
sorg eftersom hiv var starkt förknippat med en långsam och säker död. Under 80-talet och 
90-talets början fanns inga effektiva eller säkra bromsmediciner att tillgå. Informanterna 
förklarade att denna insikt ökade oron och rädslan för att utveckla aids. Eftersom rädslan för 
att utveckla aids ständigt var närvarande var det inte sällan lättare symptom på till exempel 
förkylning gav upphov till att de åkte in till sjukhuset för säkerhets skull.   
 
Informanterna förklarade att det var svårt att försonas med tanken på att de levde med en 
livshotande infektion. Tron på att infektionen var en dödsdom gjorde att de kände sig 
skyldiga att planera sin egen begravning för att underlätta för sina anhöriga. Döden var den 
första tanken som uppkom efter att ha fått diagnosen och det kändes som om livet vändes 
upp och ner. De funderade på att ta sitt eget liv eftersom detta alternativ tycktes vara bättre 
än det kroppsliga förfallet och den plågsamma döden. Om de ändå skulle dö önskade de 
hellre att få dö snabbt och på sina egna villkor. De ville minska lidandet både för sig själva 
men också för sina anhöriga. Livet upplevdes vara meningslöst och det enda som fanns kvar 
var en sorg över att ha förlorat en chans till ett friskt och långt liv. Frågor uppkom om hur 
de någonsin skulle kunna bli älskade som hivpositiva eftersom de kände ett så starkt 
självförakt.   

Fördomar tar stor plats i livet  

Fördomar tar stor plats i livet handlar om kampen mot fördomarna som finns i samhället 
vilket innefattar svårt att tala om infektionen, känslor av skam samt bemötande från 
sjukvårdspersonal.  

Svårt att tala om infektionen 

Det var jobbigt för informanterna att berätta för sina anhöriga om infektionen. Det var en 
kvalfylld process att komma till det stadiet att våga ta steget. De beskrev att de kände ett 
stort behov av stöd och kärlek, men på grund av den rådande stigmatiseringen fanns en 
ångest och osäkerhet över huruvida de skulle klara av att berätta. Rädslan av att bli ensam 
var överhängande och utgjorde det största hindret. Det fanns även en oro över att bli 
behandlad annorlunda på grund av infektionen. Folk runtomkring kunde bli obekväma och 
stöta bort dem. De förklarade dock att när beslutet att berätta för anhöriga väl hade tagits 
uppkom en känsla av frihet och en tyngd lyftes från deras axlar. I de fall då informanternas 
anhöriga kände till infektionen kunde informanterna ändå känna en ensamhet och att det var 
svårt att tala öppet om sin infektion med dem. På grund av eventuell smittoöverföringen 
behövde informanterna berätta om situationen för sina före detta och nuvarande partners. 
Smittorisken var ändå inte den enda anledningen till kontakt, det var också möjligheten att 
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kunna få stöd och få prata ut. Det fanns ett fåtal situationer där informanterna upplevde ett 
negativt bemötande från anhöriga. Ett negativt bemötande beskrevs bland annat som när 
partnern inte ville få information om infektionen och inte prata om det.  
 
Att få träffa en kurator var något som informanterna uppskattade eftersom de kunde 
diskutera sin situation på ett annat plan och möta en annan sorts förståelse. Det var viktigt 
att få en bra relation med sin kurator för att våga ställa sina livsfrågor. En läkare som endast 
gav fakta om infektionen var inte tillräckligt utan informanterna behövde få utlopp för sina 
tankar och känslor genom andra möten. En kurator som uppmuntrade dem att tala öppet om 
sin infektion var ett stöd de behövde.  
 

Att berätta att man har cancer väcker medkänsla och förståelse, att avslöja 
att man har hiv leder ofta till rädsla och fördomar. De flesta orkar inte tackla 
diskrimineringen och tiger [...] Många väljer därför tystnaden för att undvika 
att reduceras till “den hivsmittade”. 
(Haanyama Ørum, 2007, s.178) 

 
Vidare förklarade de att det var en befrielse att berätta för sina anhöriga eftersom det var 
påfrestande att leva ensam med infektionen. Informanterna kände stor lättnad när de 
anhöriga visade acceptans och kärlek vid samtalet. De satte stort värde på att få tillfälle att 
prata och förklara för sina anhöriga om vad viruset verkligen innebar. Genom ett sådant 
samtal kunde många fördomar hindras. Det var viktigt att dela med sig av sina erfarenheter 
med vänner och familj för att inte känna ensamhet och inte låta lögnerna bli en vana. 
Informanterna skrev att isoleringen och ensamheten som medföljde diagnosen var värre än 
själva infektionen i kroppen.   

Jag tror att vi kan minska vår ångest och ensamhet genom att våga dela och 
beskriva våra tankar och uppgörelser inom oss själva med andra människor. 
Jag tror på att sätta ord på upplevelser för att upptäcka att man är mindre 
ensam, för ofta delar man tankar och erfarenheter med andra.  (Sjöquist, 
2010, s.34) 

 

Känslor av skuld och skam   

Informanterna beskrev att det fanns ett behov av att hålla sjukdomen hemlig för andra. Detta 
behov uppkom genom att omgivningen upplevde hiv som en obehaglig infektion. Att ha hiv 
skapade en känsla av skuld och skam och de var övertygade om att bli utstötta om andra fick 
reda på diagnosen. I längden blev alla lögner de var tvungna att skapa, något som tyngde 
dem och gav skuldkänslor. Informanterna kände att skammen och skulden hade grund i 
bland annat föreställningen om att hiv endast smittades sexuellt. Som om det vore en 
anledning till att klandra dem för att de fått infektionen. De som inte hade blivit smittade 
genom sexuella kontakter kände sig tvungna att försvara sig och förklara hur de hade blivit 
smittade. De kände sig orättvist anklagade. Osäkerhet om hur infektionen smittades skapade 
även skuldkänslor inför risken att utsätta sina familjers hälsa för fara. Onödiga 
försiktighetsåtgärder vidtogs exempelvis som att tvätta sina kläder separat och vägra andra 
dricka ur samma vattenflaska som de själva. Detta bidrog till att det kunde vara svårt att visa 
ömhet mot sin familj och andra.   
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De gånger under dagen de tog sin medicin påmindes de om sin infektion. Vid dessa 
tidpunkter uppstod ångest samt all skam som undantryckts under dagen och känslan av att 
vara sjuk och äcklig blev mer påtaglig. De skrev att de inte kände sig värda ett bra liv och 
såg sig själva som motbjudande varelser som ingen någonsin kunde älska igen eller vara vän 
med. När omgivningen behandlar någon som värdelös och äcklig skriver informanterna att 
det inte är så konstigt att man faktiskt börjar känna sig som det. Stigmatiseringen kring 
infektionen, och den ensamhet och isolering som följde, upplevde informanterna vara värre 
än infektionen i sig. De kände ett obehag över att röra sig ute bland människor eftersom de 
kände det som om de hade hivpositiv skrivet i pannan. De upplevde en irrationell känsla av 
att alla visste om deras infektion när det egentligen inte var så. 

Sjukvårdspersonal bidrog till tystnaden om hiv 

Acceptans och stöttning från annan sjukvårdspersonal till, exempel sjuksköterskor, 
upplevdes vara viktigt. Om sjukvårdspersonalen valde att endast tala om allt hemskt 
informanterna hade att vänta ökade detta osäkerheten och rädslan. På grund av 
stigmatiseringen kring viruset förespråkade många, bland annat sjukvårdspersonalen, 
diskretion trots att det då endast byggde på den skam informanterna redan tyngdes av. Det 
var viktigt att sjukvårdspersonalen bemötte informanterna som jämlikar, och stöttade dem i 
infektionen och gav dem hopp. Att sjukvårdspersonalen behandlade informanterna som 
jämlikar ökade deras självkänsla och självrespekt. Trots att informanterna fick ett bra 
bemötande från sjukvårdspersonalen upplevde de oftast att sjukhusbesöken var 
känslomässigt jobbiga.  

Tystnaden kring hiv bidrog till att informanterna led i ensamhet onödigt länge. Tystnaden 
bidrog även till att kunskapen informanterna hade om infektionen var långt ifrån tillräcklig. 
De behövde mer information om vad infektionen innebar, hur den smittades eller vilka 
försiktighetsåtgärder som borde vidta. Informanterna berättade att det var viktigt att tala om 
infektionen och att personer runt omkring behövde få information. De ansåg att tystnaden 
om infektionen kunde vara en bidragande faktor till att stigmatiseringen och skammen 
existerade.  

Inom hiv-sjukvården i Sverige är man fullt medveten om det stigma viruset 
har i samhället och föreslår själva ofta extra diskretionsåtgärder[--]Kanske 
att sjukvårdens välvilliga inställning till att hjälpa till att dölja hiv-smittan 
bekräftar patientens skamkänslor?  (Lundstedt & Blankens, 2012, s.129)  

Motivation att hålla sig frisk 

Motivation att hålla sig frisk handlar om att acceptera och lära sig leva med infektionen och 
finna livslust. Detta innefattar ta kontroll och ha något att kämpa för.   
 

Ta kontroll 

Viljan att ha kontroll över infektionen var något alla informanter kände ett behov av och 
detta gav ångest eftersom de inte kunde kontrollera viruset. Den ständiga väntan på nya 
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mediciner gav en känsla av hjälplöshet när de kände att de inte med egen kraft kunde 
förbättra situationen, de behövde helt förlita sig på läkare. De tog bland annat blodprover 
kontinuerligt och höll uppsikt över hur deras blodvärden låg till för att få kontroll. 
Förutom att ta blodprover kontinuerligt beskrev informanterna att det vardagliga livet och 
arbetet gav dem känslan av kontroll. Det vardagliga livet hjälpte dem genom att de på ett 
sätt besegrade infektionen när de fortfarande kunde leva som förut. De beskrev att de 
bevisade för sig själva att infektionen inte hade tagit över deras liv. Även relationer var 
viktigt och ett annat sätt att behålla kontrollen över sitt liv. Genom att fokusera på något 
annat än infektionen i sitt liv kunde de ignorera sin ångest och rädsla och skapa sig 
föreställningen om ett friskt och normalt liv. 
 

Något att kämpa för 

Att finna motivation för att kämpa vidare mot infektionen var essentiellt för informanternas 
välbefinnande, att känna att alla prover, medicinering och biverkningar var mödan värt. 
Informanterna fann motivation främst i vänner, sina intressen och arbete. Att kämpa för det 
de älskade var en stor hjälp. När de förstod att de fortfarande var älskade av sina anhöriga 
och var behövda gav det dem viljan att fortsätta leva. Insikten om att de också kunde hjälpa 
andra i liknande situationer eller helt enkelt sprida sin kunskap till allmänheten var en stor 
drivkraft. Den kunskap de kunde dela med sig av var oerhört viktig och gav dem känslan av 
att de behövdes.   
 
Informanterna beskrev att en livskamrat var en form av räddning. Relationen skapade och 
återställde livsglädjen i livet. De förklarade att ett väl fungerande vardagsliv tillsammans 
med en partner skingrade tankarna på diagnosen och en föreställning av att vara frisk 
skapades. Om en relation tog slut tappade de genast livslusten och infektionen tog en större 
plats i livet. En partner som var accepterande och gav kärlek var en viktig del i livet. Detta 
gjorde det lättare för informanterna att själva acceptera sin situation. Möjligheten till att hitta 
en partner var dock begränsad men det var även viktigt att vara nära sina anhöriga och få 
stöttning från dem.  
Det som gav dem livsgnistan tillbaka och att återfå hoppet om en ljusare framtid var att skapa 
nya relationer och kunna bilda familj. Nya bromsmediciner kom under 90-talet som var mer 
effektiva och bidrog till en betydande påverkan på deras egen livssyn, de vågade börja 
hoppas på en framtid igen. 
 

Jag är ett levande exempel. Jag kommer med mina arton år och berättar om 
min naivitet, om mitt lidande [---] Under två timmar diskuterar vi sådant som 
de aldrig vågar fråga sina föräldrar eller andra vuxna. De behöver mig och 
jag behöver dem. Jag gör nytta. 
(Samson, 1996, s.189) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien är att beskriva personers upplevelser av att leva med hiv varpå kvalitativ 
innehållsanalys valdes som metod. Den här metoden anses vara väl vald för studien eftersom 
självbiografier förklarar och beskriver individens egna upplevelser och känslor. Lundman 
och Hällgren Graneheims (2012) beskriver att en risk med kvalitativ innehållsanalys är att 
när en text bryts ner i allt för små delar kan helheten försvinna och en feltolkning kan ske. 
En annan metod som kunde ha valts är intervjuer eller översikt av vetenskapliga artiklar. 
Enligt Danielsson (2014) så har intervjuer en fördel eftersom följdfrågor kan ställas till 
deltagarna och förståelsen för upplevelserna kan blir mer korrekta och djupare (Danielsson, 
2014). Till den här studien var tiden inte tillräcklig för att utföra intervjuer.  Anledningen till 
att vetenskapliga artiklar inte användes till studien var att det inte är en förstahandskälla. 
Resultatet i dem är redan tolkade och bearbetade en gång vilket ökar risken för missförstånd 
och feltolkningar. Att använda självbiografier till studien gjorde att alla beskrivna 
upplevelser skrivits av personerna själva och det var bearbetade känslor de gav uttryck åt. 
En nackdel med självbiografier är att personerna som skriver böckerna kan välja att inte ta 
med vissa saker eftersom de ges ut offentligt (Danielsson, 2012). 
 
Sökmotorn Libris användes för att finna självbiografier till studien och med sökorden “hiv*” 
och “självbiografi”. Sökningen gav 30 träffar. Att använda fler olika kombinationer av 
sökord kunde ha gett fler träffar men 30 böcker ansågs vara nog att välja ifrån. Sökningen 
avgränsades genom att hålla sig till en tidsperiod från åren 1990-2015. Det kan tyckas att 
årsspannet är långt och inte ger ett uppdaterat resultat eftersom vården förändras över 
tid.  Tiden då informanterna diagnostiserades var dock under en kortare tidsperiod. Detta 
kan ses som en fördel då alla informanter fått utstå de fördomar som fanns under de åren de 
fick sin diagnos. Eftersom samhällets fördomar förändras genom tiden, ger detta ett tydligt 
resultat på vad personer i lika situation under samma tid får för erfarenheter. Trots att vården 
uppdateras kontinuerligt så anses individens känslor och upplevelser inte förändras lika 
drastiskt, därmed blir tidsspannet inte lika betydande. Självbiografierna valdes utifrån 
huruvida de fanns tillgängliga på bibliotek och det avgjorde vilka böcker som kunde tas med 
i studien. På grund av att några böcker inte gick att få tag på kunde dessa inte inkluderas i 
studien, vilket kan ha medfört att viktiga och intressanta erfarenheter kan ha missats. 
 
Henricsson (2012) beskriver att en snäv tidsbegränsning kan påverka studiens kvalitet och 
inskränka på studiens bredd. Frågor kan vara obesvarade och studien tycks vara ofärdig. I 
detta fall kan det diskuteras om mer tid till att genomföra analysen hade funnits kunde fler 
böcker inkluderats och därmed ett större urval av självbiografier studerats. Trovärdighet 
innebär enligt Wallengren och Henricsson (2012) att författarna till studien har diskuterat 
materialet med andra för att få en tydligare bild och andra synvinklar. Detta har författarna 
till denna studie delvis gjort då de delgav meningsenheterna till medstudenter för att få fram 
ett mer tydligt och förståeligt resultat. Enligt Wallengren och Henricsson (2012) påverkar 
författarnas egen förförståelse och erfarenheter resultatets pålitlighet. För att undvika sådana 
tolkningar har författarna innan analysens början, diskuterat detta och gjort sig själv 
medvetna om sina förutfattade meningar och tidigare erfarenheter. För att stärka 
tillförlitlighet har författarna läst igenom datamaterialet flera gånger. Detta var en god 
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utgångspunkt för att tillsammans systematiskt och noggrant koda och kategorisera 
datamaterialet. En noggrann beskrivning har gjorts av studiens urval och analysarbete. I 
resultatet har citat från självbiografierna tagits med för att belysa analysens giltighet. Ingen 
begränsning gjordes avseende kön, sexuell läggning eller ålder eftersom studien avser att 
beskriva hur det är att leva med hiv utan fokus på kön eller sexuell läggning. Inte heller 
begränsades urvalet av land som därför kan ge ett tvetydigt resultat eftersom attityder och 
fördomar inte är detsamma runt om i hela världen.   
 
 
I vilken utsträckning studiens resultat är överförbar eller användbar till andra grupper eller 
situationer kan endast läsaren avgöra. Resultatet anses inte överförbart på andra 
patientgrupper eftersom hiv är så stigmatiserat och är en unik infektion. Författarna anser att 
resultatet inte heller är överförbart på olika folkgrupper.  
 

Resultatdiskussion 

Anderson et al. (2008) beskriver att när hiv-diagnosen ställs upplever personerna starka 
känslor. Mittal et al. (2015) beskriver i sin studie att känslor i samband med att bli 
diagnostiserad med hiv var ilska, rädsla, chock och förnekelse.   
Av resultaten framkommer att personer som lever med hiv har svårt att acceptera sin 
situation. När hivtestet visar positivt upplever informanterna att de sugs in i ett vakuum. De 
upplever rädsla, självförakt och skam när diagnosen fastställs. De känner även en ilska, bland 
annat mot den person de blivit smittad av men även mot sig själva som inte skyddade sig vid 
samlag och tänkt på riskerna.   
Resultatet visar att informanterna vill ha en föreställning om att vara friska och en lösning 
på sin situation kan vara att inte tänka på den. Blake, Robley och Tayler (2012) beskriver att 
personer med hiv upplever sig vara mer sjuka när de tar medicinerna. Medicinerna är en 
påtaglig påminnelse om deras situation, vilket informanterna i denna studie även uttrycker 
att det blir.   
Personerna upplever att ett normalt liv blir försvårat att leva eftersom omgivningens syn på 
hiv är att den som blivit smittad är oren. Vetskap om att leva med en infektion gör även det 
svårt att leva normalt eftersom sjukdomskänslan är så påtaglig (Anderson et al., 2008). 
Karamouzian et al. (2015) framhåller att personerna med hiv upplever en sorg och ångest 
över infektionen. De beskriver att personerna beskyller sig själva för att de har fått hiv och 
att döden hade varit att föredra än att leva med infektionen. Arman (2012) beskriver att 
lidande kan upplevas emotionellt och tas i uttryck genom oro och ångest. Lidande behöver 
dock inte innebära en fysiskt smärta/skada. Resultatet tydliggör att informanterna överväger 
självmord till en början, på grund av lidandet. De tror att ett liv med hiv skulle leda till 
ensamhet och till sist utvecklad aids och därmed en plågsam död. Hiv är inte längre en 
dödsdom i det moderna samhället, med mediciner och god vård kan personer leva ett väl 
fungerande liv med hiv. Infektionen liknar idag, i utvecklade länder, mer en kronisk sjukdom 
och är inte lika starkt förknippat med döden.   
 
Av resultatet framkommer att fördomar kring infektionen kan innebära att personer blir 
särbehandlade. Även Karamouzian et al. (2015) beskriver att många blir nekade att delta i 
sociala sammanhang, omgivningen vill inte röra eller sitta bredvid dem. På grund av 
stigmatiseringen av hiv väljer många att isolera sig själva. Rydström , Ygge, Tingberg, Navér 
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och Eriksson (2013) framhåller att deltagarna upplever fördomar som värre än själva 
infektionen. I resultatet framhåller informanterna att om de blir behandlade som äckliga, 
börjar de känna sig som det.  Anderson et al. (2008) förklarar rädslan för att bli smittad som 
en faktor för stigmatisering. Resultatet styrker denna uppfattning om att tystnad om hiv kan 
vara en orsak till att stigmatiseringen finns. Det kan diskuteras att sjukvårdspersonalens roll 
i stigmatiseringens fortsatta existens. Informanterna beskriver att då sjukvårdspersonalens 
förespråkade att inte berätta kan det ha bidragit till stigmatiseringen, tystnaden och hämmat 
kunskapsspridningen om hiv.  
 
Resultatet visar att det är viktigt att tala om hiv så omgivningen kan få kunskap om 
innebörden av infektionen. Ion och Elston (2015) beskriver att kvinnor blev förolämpade av 
vårdpersonal då frågor om deras sexliv ständigt var i fokus. Detta fick dem också att känna 
skuld och skam. 
Av resultatet framkommer det att stigmatisering och tystnad kring hiv, kan vara en anledning 
till att skammen kring infektionen existerar. På grund av stigmatiseringen vågar inte 
informanterna berätta om hiv-diagnosen för anhöriga. Karamouzian et al. (2015) och 
Rydström et al. (2013) har även de kommit fram till att rädslan för att berätta för anhöriga 
uppstår på grund av stigmatisering. De förklarar också risken för att bli utstött och lämnad 
ensam som en faktor för att inte våga berätta. De förklarar att deltagarna i deras studier var 
rädda över att bli dömda av andra och att infektionen skulle avpersonifiera dem. Detta styrks 
av Blake, Robley och Taylor (2012) och Mittal et al. (2015) som beskriver att personer med 
hiv valde att hålla infektionen och sitt liv privat på grund av denna rädsla.   
I resultatet beskriver informanterna just detta; rädslan för att bli ensam är faktorn som gör 
att de inte vågar berätta. Att avslöja infektionen för andra väcker fördomar och de vill inte 
behöva hantera diskrimineringen som kan uppstå. 
För att uppleva hälsa behöver personer med hiv bli socialt inkluderade, få tillgång till vård, 
ha fysisk hälsa, känna självständighet samt få social support. Detta var faktorer för ökad 
kvalité i livet. Studien utfördes i 6 olika länder med skilda kulturer (Skevington, Norweg, 
Standage & the WHOQOL hiv group, 2010). 
I resultatet framkommer det att när informanterna hade mod nog att berätta om sin diagnos 
för anhöriga, upplevde de en lättnad. De behövde inte smyga med den längre och de kunde 
få tala ut. Att få tillfälle att förklara vad infektionen innebar kunde reducera fördomarna och 
den rädsla som kunde uppstå hos de anhöriga. I studiens resultat framkommer det att 
informanterna blev accepterade av sina anhöriga och inte bortstötta som de var oroliga över. 
När de får stöttning och acceptans beskriver de att de själva upplevde mer fördragsamhet 
mot infektionen och sig själva.   
Karamouzian et al. (2015) och Mittal et al. (2015) har gjort studier i Iran och Indien. De 
beskriver att om omgivningen skulle få reda på personens hiv diagnos skulle denne bli 
stigmatiserad och bortstött från samhället och även från anhöriga. Dessa studiers resultat 
stämmer överens med vad McCall, Browne och Reimer-Kirkham (2009) (australisk studie) 
och Hassan och Wahsheh (2011) (jordansk studie) kom fram till.   
En reflektion är att resultatet i den här studien visar annat än dessa artiklar på grund av att 
den är baserad på självbiografier skrivna i USA, Frankrike och Sverige. Informanterna i 
denna studie blir inte bortstötta av sina anhöriga eller samhället. Med denna jämförelse kan 
det diskuteras hur det kommer sig att stigmatiseringen skiljer sig så stort mellan länder. 
Anderson et al. (2008) skriver att faktorer som påverkar omgivningens fördomar är bland 
annat tro och religion. Muoghalu och Jegede (2013) utförde en studie i Nigeria som 
undersökte om huruvida religion hade någon påverkan på hur omgivningen bemötte 
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hivpositiva. Resultatet visar att religiösa personer ser hiv-diagnosen som ett straff från gud, 
denna synvinkel spelar stor roll av hur hivpositiva blev bemötta.   
De ungdomar med afrikanskt ursprung, i studien av Rydström et al. (2012), är tacksamma 
över att vara i just Sverige på grund av den utvecklade vården och det stöd de får. De har 
möjligheter i livet som de inte skulle haft ifall de bott i deras ursprungsland. De skriver att 
unga vuxna som lever med hiv i Sverige ser positivt på sin framtid och anser sig kunna leva 
precis som deras vänner som inte har hiv (Rydström et al., 2012). 
Studiens resultat beskriver att informanterna försöker återfå kontrollen i sitt liv genom bland 
annat att hålla uppsikt över sina blodprover eller skapa och hålla liv i relationer. Rydström 
et al. (2012) skriver att kontroll även togs genom att själv bestämma över vilka som fick reda 
på diagnosen. Andra menar att öppenhet med sin situation gav dem en känsla av 
kontroll.  Gemensamt för de som är drabbade med hiv är behovet av känslan av kontroll, 
endast medlen till att få denna känsla skiljer sig mellan individerna.   

Slutsats 

Denna studie har bidragit med kunskaper om personers erfarenheter av att leva med hiv. 
Resultatet visar att personer som lever med hiv upplever ett starkt behov av att få stöd. Den 
största rädslan, näst efter att utveckla aids, är att leva livet ensam. Rädslan över att bli utstötta 
hindrar dem från att berätta om sin situation för sina anhöriga. Detta generar ett onödigt 
emotionellt lidande för personerna. Det framkommer att när de kunde dela med sig av sina 
tankar kände de lättnad över att inte behöva ljuga längre och kände en gemenskap igen. Det 
är stigmatiseringen kring infektionen som orsakar den största ångesten och sorgen.   

Kliniska implikationer 

Resultatet kan bidra till ökad kunskap om personers erfarenheter av att leva med hiv och kan 
användas av sjuksköterskor i möte med dessa personer. Det kan ge en ökad förståelse hos 
sjuksköterskor samt ett mer positivt bemötande utan fördomar. De kan få ett mer rättvist 
bemötande i vården och större möjligheter att få hjälp till att acceptera sin situation och 
berätta för anhöriga. Studien kan också användas i omvårdnadsarbeten och hjälpa 
sjuksköterskor att ge en individanpassad vård och minska hivpositivas oro över att bli 
respektlöst bemötta. Vidare forskning kan genomföras för att minska den okunskap som 
fortfarande finns i samhället. Med korrekt kunskap minskar fördomar gentemot personer 
som lever med hiv. Förslagsvis kan fortsatt forskning göras angående hur en minskning av 
fördomar i samhället kan ske. 
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