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Sammanfattning 

 

 

Bakgrund: Hiv (humant immunbrist virus) är ett virus som bryter ner kroppens 

immunförsvar. När nedbrytningsprocessen pågått så långt utvecklar personen aids 

(aquired immunodeficiency syndrome). Idag finns effektiva bromsmediciner som gör 

att en person kan leva lika länge som en person som inte har hiv. Att leva med 

sjukdomen innebär en stor påfrestning för de drabbade personerna. Det råder en 

stigmatisering i samhället kring sjukdomen och de personerna som lever med den,  

som till följd upplever en diskriminering i sitt dagliga liv från olika delar av 

omgivningen. Dåligt bemötande kan komma från närstående, hälso- och 

sjukvårdspersonal samt andra delar av samhället. Syfte: Syftet var att beskriva 

erfarenheter av lidande hos personer som lever med hiv. Metod: En kvalitativ 

innehållsanalys med deduktiv design har använts. Fyra stycken självbiografier 

analyserades. Katie Ericssons teori om lidande användes i analysen. Resultat: 

Personerna med hiv upplevde stigmatisering i kontakt med sjukvården och i 

samhället, vilket skapade onödigt lidande. Personer som lever med hiv handskas med 

en mängd komplexa känslor. Slutsats: Vårdpersonal och allmänheten behöver mer 

kunskap kring hiv för att stigmatiseringen ska upphöra. För att skapa välbefinnande 

krävs ett empatiskt förhållningssätt, stöd och en kontinuitet i mötet med 

vårdpersonal. 
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Living with hiv.  

 

Summary 
 

Background: HIV (human immunodeficiency virus) is a virus that breaks down the 

body's immune system. When the decomposition process going as far, the person 

develops aids (aquired immunodeficiency syndrome). Today there are effective 

antiretroviral treatments which make the person with hiv, have nearly the same 

possibilities to live like a person, who don’t have this disease. There are some fears in 



 

the society for this disease related to the stigmatization, which results to experience 

of discrimination and stigmatization for those persons living with it. Bad attitudes 

against hiv may come from relatives, health professionals and other parts of society. 

Objective: The objective was to describe the experiences of the suffering of persons 

living with hiv. Method: A qualitative content analysis of deductive design has been 

used in the study. Four autobiographies were analyzed. Katie Ericsson's theory of 

suffering was used in the analysis. Result: The persons experienced stigma in 

contact with health services and the community, which created unnecessary suffering 

and a variety of complex emotions. Conclusion: Health professionals and the public 

needs more knowledge about hiv to stigma is repealed. To create well-being requires 

an empathetic approach, support and continuity in the meeting with health 

professionals. 

 

Keywords: autobiographies, experiences, hiv, qualitative content analysis, stigma, 

suffering.
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Inledning 

Hiv (humant immunbrist virus) är en av tidernas mest stigmatiserande sjukdom, som 

är förknippad med fördomar och sam (Brener, Callander, Slavin & de Wit, 2013). 

Ungefär 36,7 miljoner människor världen över lever med sjukdomen (UNAIDS, 

2016). Utifrån en rapport framtagen av Folkhälsomyndigheten (2014) visar denna att 

det finns ca 7000 personer som lever med en känd hivdiagnos i Sverige, där hälften 

är över 50 år. Mellan 400 -500 nya fall upptäcks årligen i Sverige, vilket kommer leda 

till att de personerna bli mer vanliga inom hälso- och sjukvården samt äldrevården. 

Detta kräver en ökad kunskap kring hiv. Idag finns det effektiva bromsmediciner mot 

infektionen och en bra behandling som leder till att smittsamheten minskar radikalt. 

Personer som lever med sjukdomen har en förväntad livslängd som är jämförbar med 

personer som inte lever med den (Ball, 2014). I och med en ökad population av äldre 

kommer även gruppen äldre som är bärare av viruset öka detta kan bli en utmaning 

för hälso- och sjukvården och äldrevården om inte tillräckligt med kunskap finns.  

(Folkhälsomyndigheten 2014). Forskning visar att stigmatisering, fördomar och 

diskriminering fortfarande existerar i samhället kring hiv och bland vårdpersonal 

(Vanable, Carey, Blair, & Littlewood 2006; Wheeler & Seager, 2015). Personer som 

lever med hiv har uttryckt en rädsla för åldrandet och äldrevården direkt relaterad till 

sin infektion (Wheeler & Seager, 2015). En förutsättning för att personer ska uppleva 

trygghet i att åldras med sin sjukdom krävs en ökad kunskap och mer erfarenheter 

som kan minska rädslan för hiv bland vårdpersonal och i samhället (Wagner, 

McShane, Hart & Margolese, 2016). Därför är detta ämne viktigt att belysa, samt 

sprida aktuell och evidensbaserad kunskap kring ämnet. 

 

Bakgrund 

Hiv 

Länder söder om Sahara i Afrika är de som är hårdast drabbade, där 25 miljoner 

människor lever med hiv. Samtidigt som antalet nya infektioner minskar globalt, 

smittas fortfarande 6000 personer av hiv dagligen. År 2015 hade fler än 15 miljoner 

människor i världen tillgång till bromsmediciner (Sida, 2015). Hiv är ett retrovirus, 

vilket innebär att viruset lagras i kroppens arvsmassa och därmed blir permanent. 

Viruset kännetecknas av att det förorsakar en infektion i vita blodkroppar och celler i 

nervsystemet (Moberg, 2000). Hiv kännetecknas av förmågan att omvandla sitt RNA 

till DNA.  Viruset har ett glykoprotein som har förmågan att binda till den cellulära 

receptorn CD4+ T lymfocyter.  Dessa celler benäms även som CD4 celler och är den 

huvudsakliga målcellen.  När hiv integrerats med värdcellens DNA kan bildandet av 

nya viruspartiklar med utnyttjande av cellens egen translations- och 

transkriptionskapacitet börjas. Detta leder till att  DNA- molekylen fördubblas vid 

varje celldelning (Gisslén, 2014).  
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 Kroppens immunförsvar bryts ner och immunförsvarets funktion försämras, något 

som leder till att kroppen lättare drabbas av opportunistiska infektioner och 

cancersjukdomar (Mansoor & Dowse, 2006). Denna infektionsprocess är verksam 

tills kroppens alla CD4 - celler är infekterade, vilket i sin tur leder till en utslagning av 

kroppens immunsystem. Det är vid detta tillfälle sjukdomsbilden övergår från hiv till 

att kallas aids (Pratt, 2003; Wulff, Wang & Simpson 2000). Hiv diagnostiseras 

genom blodprov som påvisar antikroppar som bildats mot hiv. Antigentest kan 

användas för att påvisa hivinfektion innan hivtestet blivit positivt, det påvisar 

förekomsten av en del av själva viruset. Mätning av antalet vita blodkroppar påvisar 

hur skadat immunförsvaret blivit och är avgörande för när behandling ska sättas in. 

Påbörjad behandling rekommenderas när CD4 cellerna ligger mellan 200-350. En 

icke hivsmittad person har vanligtvis omkring 1000 CD4 celler  (Moberg, 2000: 

Josephson et. a).  

 

I början av 1980- talet upptäcktes och diagnostiserades de första fallen av aids bland 

homosexuella män och intravenösa drogmissbrukare i USA (Ball, 2014).  Hiv sprids 

främst vid oskyddat sex med en smittad person både vaginal och analt, den kan också 

spridas via transfusioner med smittat blod, dock är den risken liten eftersom numera 

testas blodet, åtminstone i västvärlden (Albert et al. 2014). Sjukdomen sprids också 

genom att hiv positiva missbrukare delar på orena sprutor. Kvinnor som är bärare av 

viruset kan föra över smittan till barnen innan födseln via livmodern, under 

förlossningen samt vid amningen (Kimunai, 2016). Idag är heterosexuell 

smittöverföring vanligast i västvärlden, vilket är en förändring från begynnelsen då 

överföringen främst skedde via homosexuella relationer. Det var även homosexuella 

män som, tillsammans med blödarsjuka och intravenösa drogmissbrukare, var den 

hårdast drabbade gruppen (Bergström 2010).   

 

Inkubationstiden efter smittotillfället är två till tre veckor. Personen är inledningsvis 

ofta symtomfri trots att virus finns i blodet vilket gör att personen inte söker 

sjukvård. Efter en till två månader insjuknar mer än hälften av de smittade i en 

primär hivinfektion (Wahren & Wahren, 2007; Bergström, 2010). Influensaliknande 

symtom uppstår samt nedsatt aptit, trötthet, halsont och diarre´. Vanligt 

förekommande symtom är förstorade lymfkörtlar i axillerna och i ljumskarna. Andra 

specifika symtom  är, pneumoni,tuberkulos kaposis sarkom, lymfom, hepatit 

(Wahren & Wahren, 2007). Hiv är en kronisk sjukdom med en långsam utveckling 

(Farrell & Comiskey, 2014; John, M, 2016). Under den  akuta perioden är personen 

mycket smittsam, och har en hög halt av virus i kroppen och i könsvätskorna. En 

smittad person kan leva helt symtomfri med en obehandlad infektion mellan fem till 

tio år, ett fåtal personer kan leva symtomfria längre än tio år utan att utveckla aids 

(Wahren & Wahren, 2007; Bergström, 2010). 
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Behandling 

Hiv behandlas idag med en kombination av olika läkemedel som ges parallellt. Detta 

ger en bättre effekt eftersom läkemedlen angriper viruset på flera olika sätt. Så 

kallade antiretrovirala läkemedel mot infektioner. Behandlingen är oftast livslång 

(Wheeler & Seager, 2015). Den första antiretrovirala behandlingen introducerades 

1987. Följt av en mängd andra olika varianter. Kombinationsbehandling av olika 

läkemedel började användas 1996, som lett till att dödligheten har minskat avsevärt 

(Josephson et.al 2009). Syftet med behandlingen är att minska virusmängden och på 

så sätt begränsa skador på immunsystemet och göra det möjligt för immunsystemet 

att återställa sig (Wheeler & Seager, 2015). En förutsättning för en framgångsrik 

behandling är en välinformerad, motiverad och följsam person som är beredd att följa 

den behandling som föreslås (Josephson et al, 2009). Biverkningar kan göra det svårt 

för individen att vara följsam i sin behandling, så som förändrad 

kroppsfettsfördelning, njur och lever påverkan, koncentrationsvårigheter och 

metabolisk rubbning. Trots svår läkemedelsbiverkan  behöver sjuksköterskan  stötta 

och uppmuntra personer med hiv att regelbundet ta sin medicin (Wheeler & Seager, 

2015). 

 

Påverkan i det dagliga livet 

Att leva med hiv kan innebära ett brett spektrum av känslor, såsom ångest, 

emotionell stress, rädsla, hopp, sårbarhet och en känsla av skam och självförakt 

(Leyva-Moral, de Dios Sánches, Liuva-castano & Mestres-Camps, 2015). Att leva med 

en hivinfektion kan leda till flera psykologiska problem. Rädsla över att föra över 

smittan till andra, oro över eventuella konsekvenser på lång sikt över sin allmänna 

hälsa, svårigheter med intimitet och spontanitet (Ion, Greene, MacMillan & Smieja, 

2013). Depression, stress och trötthet är andra vanliga symtom som har en negativ 

påverkan på sjukdomsprogressionen (Balderson et al.2013). Detta påverkar även 

deras dagliga aktiviteter, arbete och livskvalitet på ett negativt sätt (Rose, Pugh, Lears 

& Gordon, 1998). Att isolera sig och förlora det sociala nätverket personen haft 

tidigare är vanligt. Därför är det av yttersta vikt att personen får det sociala stöd och 

stöttning från vårdpersonal och andra nätverk, som personen behöver för att det 

psykologiska välbefinnandet ska bibehållas (Emlet, 2006). Att ha ett personcentrerat 

förhållningssätt främjar relationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och personer 

med hiv, vilket är ytterst viktigt då det råder mycket stigmatisering kring denna 

sjukdom (Leyva-Moral et al.2015). 

 

Sjuksköterskan och personcentrerad vård 

Personcentrerat förhållningssätt i vården är enligt Edvardsson (2010) ett redskap för 

att uppnå en hög vårdkvalitet. Detta innefattar att se personen bakom sin sjukdom, 

åldrande, symtom och beteende. Begreppet personcentrerad vård definieras av att ge 

en vård som är respektfull och lyhörd för den enskilde personens önskemål. Det är 
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viktigt att ta hänsyn till personens behov och värderingar samtidigt inkludera 

personen i hans eller hennes vård (Edvardsson, 2010). Personens berättelse om sin 

egen sjukdom, symtom och dess inverkan på livet fångar upp personens lidande i ett 

vardagligt sammanhang, och vårdgivaren får ett annat fokus än enbart sjukdom 

(Ekman et al. 2011). Hamama et.al. (2014) beskriver att sjuksköterskors 

förhållningsätt, attityder och värderingar kan skapa mer lidande för personen om 

dessa ger ett intryck av kränkning och diskriminering gentemot denne. Utöver detta 

försämrar det den givna vårdkvalitén. Därför är det av yttersta vikt att sjuksköterskor 

är kunniga inom ämnet och kan erbjuda en omvårdnad som strävar efter att se och 

synliggöra hela personen, att tillgodose andliga, sociala, psykiska och existentiella 

behov likväl som fysiska behov (International council of nurses, 2016).  

Information är en viktig del när personen fått besked om sin sjukdom och bör 

anpassas utefter varje enskild individ. Informationen bör ges i rätt mängd och vid 

lämpligt tillfälle. Sjuksköterskan behöver finnas där för personen och erbjuda hjälp 

och stöd som kan bli aktuellt. Innan behandlingen påbörjas bör patienten ha haft 

möjlighet att grundligt diskutera hans eller hennes förväntningar och attityder till 

sjukdomen och mot den föreslagna terapin (Josephson et al.2009). Informationen 

bör ske vid ett flertal tillfällen av den behandlande läkaren och sjuksköterskan, samt 

övriga professioner i teamet som ansvarar för behandlingen. Personen i fråga bör få 

både verbal och skriftlig information om eventuella biverkningar (Josephson et al. 

2009). Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan ett huvudansvar i att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande Genom att visa 

personen medlidande, respekt och värna om dess integritet minskar det risken att 

utsätta personen för ett onödigt lidande (ICN, 2016).  

 

Teoretisk referensram 

För att få en ökad förståelse och insikt om det ämne som ska belysas behövs en teori 

att utgå ifrån. En teoretisk utgångspunkt underlättar arbetet genom att strukturera 

upp det empiriska materialet i analysarbetet (Dahlborg-Lyckhage 2012). För att 

uppnå en förståelse av det lidande som personerna med hiv erfar, användes 

Erikssons teori om den lidande människan som utgångspunkt i analysarbetet. Tre 

olika former av lidande belystes; livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande 

(Eriksson, 1994). 

 

Livslidande 

När en person drabbas av en förlust eller ett hot som är relaterat till människans hela 

livssituation uppstår det ett livslidande. Eriksson (1994) beskriver detta lidande som 

att förintas och kan uppstå när personen har en känsla av att döden är nära men vet 

inte när. Att inte bli sedd eller bekräftad kan också vara ett sätt att förintas. Dessa 

känslor kan förändra och påverka människans totala livssituation speciellt om denna 

livssituation uppstår plötsligt. Personen här kan uppleva ett fysiskt lidande och en 
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svår smärta som inverkar förlamande på hela människan. Eriksson (1994) beskriver 

vidare att människan som tidigare upplevt sig som hel, kan nu helt plötslig känna att 

ens identitet är upplöst. Livslidande kan även innebära att inte orka, att ge upp. 

Oftast kännetecknas dessa personer av att ha förlorat eller saknar ett värde eller 

uppgift i livet och orkar inte längre kämpa. I vården är detta möte ganska vanligt 

förekommande. Sjuksköterskan kan då uppleva en utmaning i att finna en lösning 

och motivation till dessa personer. Enligt Eriksson (1994) kan lidandet lindras, oftast 

räcker det med små förändringar inom vårdkulturen. Dessa förändringar får 

personen att känna sig respekterad, vårdad och välkommen.   

 

Sjukdomslidande 

Detta lidande kan förekomma hos personer som drabbas och som behandlas för en 

sjukdom. Eriksson (1994) benämner att kroppslig smärta är en av de vanligaste 

orsakerna till lidande, smärtan i sig är inte enbart kroppslig utan denna påverkar 

personen i helhet om inte den går att minska. I vården innebär smärta ett onödigt 

lidande eftersom smärtan med hjälp av olika smärtlindring går att lindra. Den andra 

formen av lidande är själsligt och andligt. Detta förorsakas av de upplevelser av 

förnedring, skam och skuld som personen upplever i relation till sin sjukdom och 

behandling. Känsla av skam och skuld uppstår då personen själv känner att denne 

förorsakat sjukdom och lidande genom att inte leva rätt. Det finns inget enhetligt för 

vilka sjukdomar och behandlingar som skulle innebära skuld och skam för personen, 

det beror helt och hållet på de egna upplevelser hos personen som anses vara 

skamligt.  

 

Vårdlidande 

Vårdlidande handlar om det möte som personen utsätts för när denne söker vård. Det 

finns flera former av vårdlidande, vilket lidande personen utsätts för beror helt och 

hållet på vad personen fått vara med om. Denna lidande form sammanfattas utifrån 

fyra kategorier, kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, 

maktutövning och utebliven vård. Kränkning av personens värdighet utgör den 

vanligaste och mest förekommande formen av vårdlidande, och där alla andra former 

av lidande kan föras tillbaka till denna. Begreppet värdighet kommer ifrån latinets 

dignitus, dignus som betyder likvärdighet och trovärdighet, detta ord förbinds med 

värdighet som innebär att ha ett värde. Vad som anses vara av värde för personen 

beror helt och hållet på personen själv och vad denne uppfattar som värdigt. Det 

omfattas oftast av att ta ifrån personens egna resurser, att inte få vara delaktig i 

beslut som berör personen och en viss nonchalans av dennes existens. Fördömelse 

och straff har sin utgångspunkt i kränkning av personens värdighet. Fördömelse har 

sin grund i uppfattningen att vårdaren vet vad som är bäst för personen, då denne 

erhåller mest kunskap. Även om situationen är den att vårdaren erhåller mer 

kunskap så har ändå personen rätt att själv få bestämma. Fördömelse och straff 

innebär således att nonchalera personens rätt till bestämmande. Straff kan innebära 

att vårdaren nonchalerar att hjälpa med det personen inte förmår själv. Ett exempel 

skulle kunna vara att vårdaren inte längre vill eller orkar samtala med personen. 
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Maktutövning ur ett vårdsammanhang kan innebära vårdarens förmåga att driva 

igenom sin vilja trots motstånd. Där vårdaren som oftast är i en maktställning väljer 

att utöva makt på personen som söker hjälp eller vård. Att utöva makt på någon kan 

innebära att tvinga på personen en handling som inte är önskvärt, men kan även 

omfattas av att vårdaren inte tar personen på allvar. Maktutövning förekommer i 

många olika situationer och i varierande grad där vårdaren inte alltid är medveten 

om sin maktutövning. Maktutövning kan innebära att vårdaren gärna vill hålla fast 

på de rutiner och inte kan tänka sig släppa på dessa för att ta sig in i personens 

tankevärld (Eriksson, 1994). Utebliven vård eller icke vård kan även innebära ett 

lidande för personen om vårdaren i sin bedömning inte upplever att personen 

behöver vård. Kan även innebära i bemärkelse att brista i den vård som ges från slarv 

till medveten vanvård (Eriksson, 1994). 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva erfarenheter av lidande hos personer som lever med hiv. 

 

Material och metod 

Design 

Självbiografier valdes att utgöra datamaterialet. Denna sorts datamaterial ansågs 

vara lämpligast att använda, då en större förståelse kan uppnås genom att få ta del av 

andra personers subjektiva upplevelser och känslor av att leva med denna sjukdom 

(Dahlborg & Lyckhage, 2012). För att besvara syftet användes en kvalitativ 

innehållsanalys med en deduktiv ansats (Danielson, 2012). En kvalitativ design har 

sitt ursprung i den holistiska traditionen och avser att studera personers levda 

erfarenheter och upplevelser av ett fenomen. När forskaren söker en viss förståelse 

eller innebörd av ett fenomen är kvalitativ metod lämplig, då det inom kvalitativ 

forskning inte finns något rätt eller fel i en upplevd erfarenhet (Henricsson & Billhult, 

2012). Med deduktion innebär att slutsatser dras från en redan vald teori (Danielson, 

2012). I detta fall användes Katie Ericssons teori om lidande (Ericsson, 1994), för att 

belysa fenomenet i bakgrunden samt i tolkandet av texter i dataanalysen (Henricsson 

& Billhult, 2012). Detta examensarbete handlar om att beskriva erfarenheter av 

lidande hos personer som lever med hiv. För att inte döma texten och dess författare 

reflekterades det över förförståelsen. En viss förförståelse fanns för detta ämne och 

dess fenomen som belystes. Under analysens gång reflekterades det ett flertal gånger 

för att inga feltolkningar av texten skulle göras (Henricson, 2012).  

Urval och datainsamling 

Inklusionskriterier var att böckerna skulle vara självbiografier skrivna eller delvis 

skrivna av vuxna personer som lever med hiv i Sverige eller Europa. Innehållet skulle 

svara på syftet. De sökord som användes var; hiv, biografier, att leva med hiv. Den 



7 
 

första sökningen gjordes på Högskolebiblioteket i Jönköping. Av de fem böckerna 

som framkom vid sökningen exkluderades två av dem eftersom dem inte svarade på 

syftet då de inte var skrivna på svenska, den andra handlade om hiv världen över. 

Den andra sökningen på Stadsbiblioteket i Jönköping resulterade i fyra träffar varav 

en svarade på syftet att leva med hiv. Den tredje sökningen gjordes på Libris som 

resulterade i 24 träffar varav fyra böcker var dubbletter med dem som tidigare fanns 

på Högskolebiblioteket och Stadsbiblioteket. Resterande tjugo böcker exkluderades 

eftersom de inte svarade på syftet med samma exklusionskriterier som tidigare 

nämnts. En raderad mening. Ett val gjordes att låta fyra stycken självbiografier som 

var publicerade mellan 1988-2016 med svensk text, stå som grund för denna uppsats. 

Böckerna som valdes ut bedömdes kritiskt utifrån Segerstens (2012) källkritiska 

frågor. Se bilaga 1. När bokförlagen bedömer olika manus för eventuell utgivning så 

ingår bedömning av trovärdighet utöver andra litterära kvaliteter (Segersten, 2012). 
 

Dataanalys 

Dataanalysen gjordes utifrån en deduktiv innehållsanalys, en modell beskriven av 

Danielson (2012). Fokus låg på det manifesta innehållet i texten, det som beskriver 

det synliga, och det som handlar om vad texten säger (Danielsson, 2012). 

Analysmodellen består av meningsenheter, koder, subkategorier och kategorier. 

Meningsenhet består av flera ord som har ett gemensamt budskap där dessa 

kondenseras och utgör ett underlag för kodning. Kod är ett samlingsnamn för den 

kondenserade meningsenheten och kan beskrivas med ett eller flera ord, att använda 

sig av koder är nödvändigt för att få en förståelse över sammanhangen genom dess 

relation till texten. Koderna bildar en grupp subkategorier, som i sin tur sorteras 

under en kategori (Danielsson, 2012).  

 

Samtliga självbiografier lästes till uppsatsen för att få en förståelse av innehållet.  

Respektive skribent till uppsatsen läste in sig på begreppet lidande för att få en 

djupare förståelse. Det fördes en kontinuerlig diskussion under arbetets gång för att 

minska risken för feltolkningar. Utifrån vad Eriksson (1994) beskriver i sin teori om 

de olika lidande formerna, kopplades detta med texten ur biografierna för att kunna 

utläsa det som står för lidande. Meningsbärande enheter som valdes ut ur samtliga 

biografier var kopplade till syftet och sorterades in under kategorierna; livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande. Därefter samlades alla meningsbärande enheter 

från de lästa biografierna och skrevs ned på tre olika dokument, ett dokument för 

varje kategori. De meningsbärande enheterna kondenserades till kortare meningar, 

som i sin tur bildade koder. Likheter och skillnader i kodorden jämfördes för att 

sedan bilda subkategorier. Detta resulterade i nio subkategorier som sedan 

sorterades in under respektive kategori. Se bilaga 2.  
 

Etiska överväganden 

Innan arbetet påbörjades ställdes frågan på vilket vis detta arbete kommer att vara 

värdefullt? Frågan diskuterades och ansågs att syftet kan leda till kunskap som är till 
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nytta för sjuksköterskeprofessionen, som i sin tur bidrar till ett bättre bemötande i 

vissa situationer (Kjellström, 2012). Nytta och risker har diskuterats under arbetets 

gång. En risk skulle kunna vara att texten förvrängs eller misstolkas. Därför har 

skribenterna till denna uppsats återgett de självbiografiska upplevelserna så korrekt 

som möjligt. Helsingforsdeklarationens (2008) principer för all medicinsk forskning 

innebär att skydda liv, hälsa, värdighet, integritet och personliga uppgifter. Källström 

(2012) skriver att det är av yttersta vikt att reflektera över värderingar och tillämpa 

etiska principer i de situationer som kan uppstå under arbetets gång. 

Helsingforsdeklarationen (2008) har tagits i beaktning under analysens gång,  

däremot har inte identiteteten till personerna som skrivit självbiografierna varit 

skyddad. Enligt klang (2009) har redan etiska aspekter beaktats när personerna 

själva valde att publicera deras berättelser. Reflektion pågick under hela 

uppsatsprocessen, där förförståelsen diskuterades och sattes åt sidan.        
 

                                                                                  

Resultat 

Resultatet är baserat på fyra självbiografier. Analysen resulterade i tre kategorier och 

nio underkategorier utifrån Erikssons teori; Livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande. Kategorierna beskriver erfarenheter av lidande hos personer som lever 

med hiv. 

 

 

Figur 1: Översiktlig presentation av resultatets Kategorier - och underkategorier. 

 

 

 

Livslidande

• Öppenhet 
• Tankar om döden 

Sjukdomslidande

• Skuld och skam 
• Förnekelse 
• Förakt mot 

medicinen
• Ensamhet

Vårdlidande 

• Kränkning av 
personens 
värdighet

• fördömelse och 
straff

• Utebliven 
vård/Maktutövning



9 
 

Livslidande 

Öppenhet 

Efter att ha fått beskedet om att ha drabbats av hiv uppstod en ny livssituation som 

vände upp och ner på livet, känslor som förtvivlan, skam, panik och hot mot ens 

existens uppkom. Att våga avslöja sin sjukdom för vänner, familj och partner var en 

avskräckande tanke för många. Anledningen till denna rädsla kopplades starkt till 

den stigmatisering och fördomar som finns om sjukdomen (Lundstedt & Blankens, 

2012; Larsson & Haanyama, 2007; Sjöquist, 2010).  

 

Jag var inte redo att låta omvärlden få veta att jag hade hiv. 

Sjukdomens stigma hade mig i sitt järnhårda grepp och jag skämdes 

och äcklades av mig själv och av viruset (Lundstedt & Blankens, 2012, 

s.100). 

 

Ett inre lugn upplevdes efter att ha fått beskedet, detta bekräftade varför 

hälsotillståndet varit försämrat (Herrgård & Werkelind, 1988). 

Att dölja sjukdomen för sin partner och omgivning genom att berätta lögner var 

något som personerna gjorde. Där rädslan grundade sig i att bli utfryst och lämnad 

ensam (Lundstedt & Blankens, 2012; Larsson & Haanyama, 2007). Personerna 

upplevde en stark oro över hur deras omgivning skulle agera om dem fick reda på 

deras diagnos, dessa känslor bidrog till ökade skuldkänslor och dåligt samvete ju 

längre tid som gick (Lundstedt & Blankens, 2012; Larsson & Haanyama, 2007; 

Sjöquist, 2010).  

 

Till en början förnekade personerna beskedet om hiv. Efter en tid började 

accepterandet växa fram och personerna tog modet till sig att vara öppen om sin 

situation trots rädslan över att bli övergiven (Lundstedt & Blankens, 2012; Larsson & 

Haanyama, 2007; Sjöquist, 2010). Efter avslöjandet av deras sjukdom till anhöriga 

upplevdes en lättnad, att inte längre behöva undanhålla och dölja information om 

sjukdomen. En befrielse upplevdes då personerna inte längre behövde leva ensamma 

med detta och där stöd och trygghet kunde uppsökas utan att känna skam och skuld 

(Lundstedt & Blankens, 2012; Larsson & Haanyama, 2007; Sjöquist, 2010; Sighsten 

& Werkelind, 1988).  

 

Jag visste att jag var tvungen att berätta för mina föräldrar….. Jag 

kände en enorm lättnad och en styrka när jag hade gjort det, jag blev 

på det sättet av med en tyngande börda ( Sjöqvist, 2010, s.69). 

 

 

 

Tankar om döden 

Något gemensamt som personerna hade var tankar om framtiden och döden. Vid 

tidpunkten för insjuknandet så var hiv lika med döden oavsett om det fanns en god 
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behandling eller inte. Rädsla över att livet skulle ta slut och behöva lämna nära och 

kära återfanns hos alla personer (Larsson & Haanyama, 2007; Sjöquist, 2010; 

Lundstedt & Blankens, 2012). Trots att hiv idag inte är en dödlig sjukdom så 

upplevdes beskedet likadant, med en rädsla över att dö ung. Att börja planera sin 

egen begravningsceremoni eftersom personerna  inte visste hur fort detta 

sjukdomsförlopp skulle gå (Lundstedt & Blankens, 2012). 

 

Jag kände hjärtats slag högljutt vibrera ut i fingerspetsarna. Vad hade 

den där läkaren sagt egentligen? Hiv? Betydde inte det aids? Och var 

inte aids detsamma som döden? Skulle jag dö ? nu? (Lundstedt & 

Blankens, 2012, s.87.). 

 

Vissa personer kände däremot ingen rädsla inför döden utan en oro över att lämna 

sina anhöriga och förorsaka dem lidande. Trots förtvivlan och rädsla kunde 

personerna finna en inre styrka. Oavsett om det fortfarande fanns en ovisshet om 

framtiden valde personerna efter en tid att inte ge upp. Detta bidrog istället till att ta 

vara på tiden som fanns kvar.  Sjukdomen användes som en informationskampanj i 

försök att mota den stigmatisering mot hiv som rådde i samhället (Sighsten & 

Werkelind, 1988). Tankar om döden försvann inte helt utan dessa var återkommande 

beroende på det hälsoskick som dem befann sig i (Larsson & Haanyama, 2007; 

Sjöquist, 2010; Sighsten & Werkelind, 1988).  

 

Sjukdomslidande 

Skuld och skam 

Att känna skam och bära på en skuld var känslor som personerna upplevde i början 

av sin sjukdom. Där dessa är kopplade till den stigmatisering som finns i samhället 

om sjukdomen. Personerna skuldbelägger sig själva för att de fått denna sjukdom och 

ser det som en konsekvens av de livsval de gjort. Personerna beskriver varför de blev 

smittade, trots att dem hade kunskapen om hiv,vilket beror på att de är människor 

och att sexualiteten är en stark urkraft i människans liv (Lundstedt & Blankens, 2012; 

Larsson & Haanyama, 2007; Sjöquist, 2010).  

 

Det svåraste och mest centrala beröringspunkterna - de om skam och 

skuld - som går som en röd tråd genom historien om hiv. Vi som lever 

med hiv bär, mer eller mindre, på dessa känslor (Sjöquist, 2010, s.76.). 

 

En annan upplevelse av skuld som fanns hos personerna var att dem kunde och kan 

ha gjort andra människor sjuka. Tanken över att överföra smittan till någon person 

de älskar var obeskrivlig och denna skuld skulle få följa med dem resten av deras liv 

(Lundstedt & Blankens, 2012; Larsson & Haanyama, 2007; Sjöquist, 2010). 
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En tanke som var så plågsam att snudda vid att jag knappt vågade 

formulera den för mig själv var: Pär. Tänk om jag hade smittat 

mannen jag älskade? (Lundstedt & Blankens, 2012.s.91) 

 

 

Förnekelse                                                                                                                                              

Personerna med hiv brottades med att försöka acceptera att de var sjuka i början, 

trots att de kände sig helt friska. Detta bidrog till att de distanserade sig från sin 

diagnos. Att förneka det besked som de fått var något som höll dem vid liv, detta 

yttrade sig i att hitta på lögner, ursäkter, använda droger som ångestdämpare och 

självterapi (Lundstedt & Blankens, 2012; Larsson & Haanyama, 2007). 

 

jag var fast i kokainspiralen och inget annat spelade någon roll. Jag 

behövde kokainet för att hålla det växande ångestberget 

borta (Lundstedt & Blankens, 2012.s.167). 

 

När hon träffar specialisten kommer allting att uppdagas, att allt bara är ett 

misstag och att provsvaren förväxlats ( Larsson & Haanyama, 2007, s. 11). 

 

I förnekelsen av sin sjukdom behövde inte personerna konfrontera den rädsla och 

alla hemska tankar om framtiden som var förknippade med sjukdomen. 

För att dölja rädslan och ångesten försökte personerna hålla modet uppe genom att 

uppträda och se glada ut. Genom att finna styrka och fokusera på det som var bra i 

livet kunde de hålla modet uppe, även om det varade en kort stund (Lundstedt & 

Blankens, 2012; Larsson & Haanyama, 2007). Att inte låta hiv ta plats i livet var 

något som upplevdes svårt och omöjligt. Till slut insåg personerna att  de var tvungna  

att försonas med sjukdomen för att kunna gå vidare med livet (Lundstedt & Blankens, 

2012). Det var inte  någon idé med att förneka sin sjukdom, som vid denna tid ansågs 

som en dödsdom - då det ej fanns effektiva bromsmediciner. Det var bara att 

konstatera den information som givits och var inget som kunde förnekas (Sjöqvist, 

2010).  

 

Förakt mot medicinen   

Personerna upplevde en stor förakt gentemot medicinen, bland annat upplevdes en 

begränsning i deras vardagsliv. Medicinerna sågs inte som viktiga utan utgjorde ett 

hot. Känslor som oro, hat och obehag gentemot medicinen var vanliga. Dessa 

upplevelser var vanliga för de personer som ännu inte gått ut med sin sjukdom 

offentligt. De var tvungna att hitta på lögner kring vad det var för medicin, och att gå 

undan när det var dags att ta dem. Detta förakt gentemot medicinen var starkt 

förknippat med att personerna gjorde sig påminda om den skamliga sjukdom som de 

ådragit sig (Lundstedt & Blankens, 2012; Larsson & Haanyama, 2007). 
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Ophelias nya bromsmediciner gjorde henne deprimerad och hon kände 

inte igen sig själv längre, cocktailen av mediciner förstärkte alla ljud 

(Larsson & Haanyama, 2007.s.186). 

 

I vissa fall led  personerna  av biverkningar som illamående, trötthet, utslag på 

kroppen, personlighetsförändringar som aggression och depression. Dessa 

biverkningar påkallade uppmärksamhet som innebar störningar i deras vardagliga 

liv. För att inte göra omgivningen uppmärksam om detta valde då  personerna att 

avsluta medicineringen (Larsson & Haanyama, 2007; Sjöquist, 2010; Herrgård & 

Werkelind, 1988). Vissa personer upplevde aldrig några biverkningar, däremot 

påminde medicinen mycket om den äckliga sjukdomen. Genom att inte ta medicinen 

regelbundet blev de heller  inte påminda om att de hade hiv (Lundstedt & Blankens, 

2012). 

 

Avskyn till medicinen som måste följa med hela livet och som påminner 

om den äckliga sjukdomen varje gång man tar dem (Lundstedt & 

Blankens, 2012, s.22 ) 

 

Medicineringen påbörjades igen när deras läkare upplyste dem om de försämrade 

blodvärdena (Lundstedt & Blankens, 2012; Larsson & Haanyama, 2007; Sjöquist, 

2010; Herrgård & Werkelind, 1988). Inställningen till bromsmedicin hos personerna 

förändrades efter att de levt med sjukdomen en tid. När ett accepterande hade växt 

fram kunde de känna en tacksamhet över medicinerna. Dessa blev en viktig och 

självklar del i vardagen. Personerna upplevde en tacksamhet över behandlingen efter 

en tid med sjukdomen, speciellt då tillgången till mediciner inte var självklart i övriga 

delar av världen (Lundstedt & Blankens, 2012; Larsson & Haanyama, 2007). 

 

Ensamhet 

Att bli ensam, isolerad och utstött från den sociala omgivningen var en upplevelse som 

fanns hos personerna. Denna upplevelse uppstod ofta när de precis fått sitt besked. 

Valet att berätta om sin sjukdom hindrades av en rädsla över att förlora eller bli dömd 

av de personer de håller nära.  

 

Hon är 26 år och rädslan för att bli ensam och isolerad är så stark att 

den överskuggar allt annat ( Larsson & Haanayama Orum, 2007, s. 29). 

 

En gemensam känsla som fanns hos personerna var rädsla över att aldrig mer kunna 

ha en fysisk relation med någon (Lundstedt & Blankens, 2012; Larsson & Haanyama, 

2007; Sjöquist, 2010; Herrgård & Werkelind, 1988). 

 

Tanken var förfärlig, och hivsmittan innebar för mig avståndstagande, 

rädsla, att bli utestängd från gemenskap och beröring, ja, den innebar 

till och med förakt (Sjöquist, 2010.s.85). 
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Personerna var rädda att förlora sina vänner, jobb eller överhuvud taget få ett jobb 

om de avslöjade sin sjukdom (Lundstedt & Blankens, 2012; Larsson & Haanyama, 

2007; Sjöquist, 2010). Att ensam få uppleva utsatthet i olika situationer var något 

som personerna upplevdes svårt. Dessa situationer kunde innebära att de oftast var 

ensamma vid läkarundersökningar och vid uppföljning av deras värden (Lundstedt & 

Blankens, 2012; Larsson & Haanyama, 2007; Sjöquist, 2010). Vissa  personerna bar 

på en rädsla över att deras barn skulle bli ensam och inte få några vänner i skolan om 

de berättade att deras förälder bar på hiv. Vissa personer hade även en lång historia 

om hiv. Där hiv var förknippat med att bli bortstött från anhöriga, isolerad och 

lämnad ensam för att dö (Larsson & Haanayama, 2007). Gemensamt för alla 

personerna var att de engagerade sig i hivfrågan genom att samarbeta med Noaks Ark 

– en organisation som arbetar för att förebygga hiv och stödja sjuka och deras 

anhöriga, där de kunde prata ut och dela varandras erfarenheter. De hade ett behov 

av att påverka situationen, sprida kunskap och göra det bättre för de som lever med 

hiv (Lundstedt & Blankens, 2012; Larsson & Haanyama, 2007; Sjöquist, 2010; 

Herrgård & Werkelind, 1988). 

   

Vårdlidande 

Kränkning av personens värdighet 

Att få ett bra bemötande från sjukvården var något som upplevdes viktigt, att bli 

sedd, förstådd och accepterad (Lundstedt & Blankens, 2012; Larsson & Haanyama, 

2007; Sjöquist, 2010; Herrgård & Werkelind, 1988). Personerna utsattes för dåligt 

bemötande vid flertal tillfällen. Personerna beskrev möten med läkare, som fick dom 

att känna sig kränkta, ej bekräftade och fråntagen hoppet. Det hopp som upplevdes i 

början av sjukdomen försvann på en gång (Lundstedt & Blankens, 2012).  

 

Först kommer du märka att du får en dålig syn. Ganska snabbt blir du 

sämre och inom kort kommer du att vara helt blind. Tandlossning är en 

annan sak du måste räkna med tillsammans med viktnedgång och 

kaposis sarkom, en besvärlig typ av cancer som svåra utslag i ansiktet, 

ja, och till slut dör du.” . “Det lilla hopp jag lyckats pressa fram sedan 

jag fått beskedet två veckor tidigare sopades bort och var bara att börja 

försöka bearbeta den här månadens dödsdom” (Lundstedt & Blankens, 

2012. s. 95.).   

 

Personerna upplevde ofta att de inte kände sig välkomna när det uppsökte sjukvård. 

Dessa tillfällen upplevdes vara en känslomässig påfrestning (Lundstedt & Blankens, 

2012; Larsson & Haanyama, 2007; Sjöquist, 2010; Herrgård & Werkelind, 1988).  

 

Vissa personer beskriver att det hänt att de blivit avvisade så fort de nämnt att dem 

bar på hiv när de uppsökt vården. Att inte bli sedd och fråntagen rätten till att få vård 

upplevdes kränkande. Bland annat berodde detta på att vårdpersonalen saknade 

kunskap inom detta område enligt personerna själva (Larsson & Haanyama, 2007). 
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Okunskap kring hiv inom vården är något som upplevs gemensamt av alla 

personerna. Bland annat berättar de att kunskapen om hiv i Sverige är mer utvecklat 

än i andra länder, trots detta finns det mycket brister och okunskap bland 

vårdpersonal om sjukdomen och dess smittovägar (Lundstedt & Blankens, 2012; 

Larsson & Haanyama, 2007; Sjöquist, 2010; Herrgård & Werkelind, 1988). Denna 

okunskap bidrar till rädsla som resulterar till en sämre vårdkvalitet. Någon uttryckte  

hur en sjuksköterska var rädd för att närma sig honom, ta i hand eller överhuvudtaget 

sätta sig vid honom. Han fick ligga på britsen, medan sjuksköterskan satt långt bak i 

rummet. Det var tyst i rummet, och det enda ljudet som hördes var det bläddrande 

ljud som kom från hans journaler (Sjöquist, 2010). 

 

Jag måste fråga dig...brukar man ta emot dig med visir och så...när du 

kommer till sjukhuset och är så där snorig och hostig?” Sjöquist, 

2010.s.40 ). 

 

Dessa bemötande skapade mycket oro, frustration och rädsla över att behöva ta 

kontakt med sjukvården. Att få en kontinuitet bland vårdpersonal som läkare, 

kuratorer och sjuksköterskor var något som ansågs värdefullt, där riskerna för att få 

ett dåligt bemötande skulle minska avsevärt (Lundstedt & Blankens, 2012; Larsson & 

Haanyama, 2007; Sjöquist, 2010; Herrgård & Werkelind, 1988).  

Trots dåliga erfarenheter av vården, har personerna ändå stött på bra bemötande 

under deras sjukdomsförlopp, där dem blivit accepterade, fått ett förtroende, stöd 

och där omtanke visats. Detta bemötande bidrog till att personerna känt sig 

värdefulla och inte ensamma (Lundstedt & Blankens, 2012; Larsson & Haanyama, 

2007; Sjöquist, 2010; Herrgård & Werkelind, 1988). Personer upplevde att 

vårdpersonalen var ett bra stöd och att de inte behövde kämpa sig igenom detta helt 

ensamma. Den styrka de fick bidrog till en kraft till att orka kämpa vidare och inte ge 

upp hoppet (Sjöqvist,2010). 

 

Fördömelse och straff 

Vid flera tillfällen beskriver personerna att dem var tvungna att stå till svars för sig 

själva när de behövde söka vård. Det bemötande dem ibland fick var oaccepterat och 

vid första mötet upplevde de sig redan dömda för bärandet av hiv.  

 

Som du säkert förstår har vi inte så många hivpatienter på lasarettet 

(Sjöquist, 2010.s. 42). 

 

Personerna beskriver att detta bemötande upplevdes som ett straff för att dem bär på 

denna sjukdom. De upplevde allt ifrån att sjuksköterskan inte såg personen, varken 

presenterade sig eller välkomnade personen. Istället blev de bemötta av en blick som 

säger att personen inte är välkommen (Larsson & Haanyama, 2007; Sjöquist, 2010; 

Herrgård & Werkelind, 1988).  
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Om det är någonstans i samhället där man inte ska behöva förklara sitt 

tillstånd så är det väl på en vårdcentral (Larsson & Haanyama, 

2007.s.200).  

 

Att bli särbehandlad var ytterligare en upplevelse som fanns hos personerna, dem 

berättar att det var svårt i början då de hela tiden fick en stämpel på sig, men att dem 

till slut var tvungna att vänja sig för att orka (Larsson & Haanyama, 2007; Sjöquist, 

2010; Herrgård & Werkelind, 1988). 

 

 

 

 

Utebliven vård/maktutövning 

Någon gång under sjukdomsförloppet upplevde en del av personerna att de i mötet 

med sjukvården inte fick den vård eller bemötande som var förväntad, de blev 

ifrågasatta om det var lämpligt att befinna sig på sjukhuset vilket grundar sig i rädsla 

och okunskap om hur hiv smittas (Sjöquist, 2010; Larsson & Haanyama, 2007).  

 

Tror du verkligen jag skulle komma hit till akutmottagningen om det 

vore farligt för någon annan, tror du verkligen det? (Sjöquist, 2010. 

s.41) 

 

En person berättar att han upplevde sig nonchalerad av läkarna i Sverige och lämnad 

åt sitt öde (Herrgård & Werkelind, 1988). En känsla som ofta upplevdes i de utsatta 

situationerna var att de befann sig i ett underläge som patient, vilket resulterade i ett 

lidande (Sjöquist, 2010; Larsson & Haanyama, 2007). En annan person berättar att 

hennes läkare ställde ett ultimatum, hon var tvungen att berätta om sin sjukdom till 

hennes partner vilket skapade en känsla av att hon inte fick bestämma själv (Larsson 

& Haanyama, 2007). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

I denna uppsats användes en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, där 

självbiografier utgjorde datamaterialet. Denna metod anses vara lämplig när 

erfarenheter och uppfattningar av ett fenomen ska beskrivas (Henricsson & Billhult, 

2012). Fyra böcker inkluderades i uppsatsen. En bok skriven av en kvinna och tre av 

män. Alla med olika bakgrund och ålder. Böckerna var skrivna på svenska vilket 

ansågs som en styrka då risken för misstolkning minimerades. Hade engelskspråkiga 

böcker ingått i inklusionskriterierna hade det eventuellt lett till en större variation i 

resultatet och stärkt trovärdighet och kvalitén. Enligt Skott (2012) är inte antalet 

berättelser som är det avgörande, utan rikedomen på innebörden och innehållet är 

det som är viktigt vid analys av berättelser.  
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Självbiografier ses som primärkällor vilket ger en högre trovärdighet än 

sekundärkällor (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Två av böckerna var delvis skrivna av 

någon annan än den huvudpersonen. Trots att de inte alltid är skrivna av personen i 

fråga anses de ändå vara trovärdiga och tillhör kategorin primärkällor (Dahlborg-

Lyckhage, 2012). Risken med detta kan bidra till att trovärdighet i resultatet minskas. 

Däremot framkommer tydligt i böckerna huvudpersonens livsvärld och 

trovärdigheten bevaras. Böcker skrivna år 1988 -2016 valdes att användas dock så 

ansågs inte tidsskillnaden påverka resultatet eftersom tidsskillnaden när 

självbiografierna publicerades inte påverkar personers sjukdomsupplevelse 

(Henricson, 2012). En nackdel med att använda biografier är att författaren väljer 

vilka upplevelser och erfarenheter som läsaren får ta del av. Däremot får den som 

läser ett större perspektiv och kan snudda flera olika delar samtidigt. Innehållet är 

ofta detaljerat och rikliga beskrivningar av människors vardag kan finnas, än om det 

valts att göra en litteraturöversikt som anses vara en sekundärkälla. 

 

Intervjustudier valdes  bort då denna metod är tidsmässigt krävande, på grund av 

otillräckliga erfarenheter hos studenter på kandidatnivå hade det varit etiskt 

tveksamt att kunna utföra detta (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Materialet som 

bearbetades var en omfattande process som tog relativt lång tid, mer tid än väntat. 

Orsakerna var att en av böckerna som valdes fick plockas bort då innehållet inte stod 

för syftet, en mer relevant bok valdes och fick ersätta den första. Böckerna lästes två 

gånger, meningsenheterna togs ut och diskuterades flera gånger innan det kunde 

kondenseras. Detta för att försäkra och öka trovärdigheten i arbetet. En av böckerna 

som ingick i resultatet hade inte lika rikligt innehåll som skulle besvara syftet, dock 

togs beslutet att använda denna ändå på grund av tidsbrist, vilket kan ha påverkat 

resultatet.  

 

Under analysprocessen fokuserades det på att endast plocka ut meningsenheter som 

handlade om erfarenheter, upplevelser och uppfattningar som sattes ihop med 

lidande teorin. Under hela arbetets gång fördes en diskussion kring meningsenheter, 

underkategorier och koder för att minimera risken för misstolkningar. Materialet 

analyserades enskilt till en början för att sen tillsammans granska det ytterligare en 

gång vilket ökade trovärdigheten i resultatet.  

 

Förförståelsen i detta sammanhang beaktades och diskuterades under arbetets gång. 

Då en lidande teori valts visar det på att en viss förståelse om ämnet och dess historia 

finns. För att öka trovärdigheten i resultatet valdes det att använda flertal citat från 

biografierna (Danielson, 2012). Då det ej genomförts ett arbete som detta innan kan 

det ha påverkat resultatet negativt. Exempel på detta skulle kunna vara brister 

gällande insamling av data, granskning och analys. Materialet lästes även av en 

kurskamrat, enligt Henricson (2012) stärker detta trovärdigheten. 
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 Henricsson (2012)  beskriver att överförbarheten av studiers resultat påverkas av 

olika länder och sjukvårdsystem. Majoriteten av de artiklar som användes i uppsatsen 

var gjorda i Europa, Canada, USA och Australien. Därför kan en svaghet ses vad 

gäller överförbarheten av resultatet till hela världen. Framförallt i de länder där 

tillgång till behandling saknas och stora kulturella skillnader råder. Resultatet anses 

vara överförbart till kontexter i Sverige samt till länder med liknande sjukvårdsystem 

och resurser som Sverige. Diskussion fördes mellan skribenterna om det var relevant 

att ta upp i arbetet hur  personerna  blivit smittade. I biografierna beskrivs inte detta, 

att dra egna slutsatser skulle inte vara rätt. Enligt helsingforsdeklarationens (2008) 

principer för all medicinsk forskning som innebär att skydda liv, hälsa, värdighet, 

integritet och personliga uppgifter, togs etiska överväganden och det bestämdes att ej 

lyfta frågan i arbetet. 

Resultatdiskussion  

Av resultatet framkom att när personerna fick besked om att de var smittade 

upplevde de en rädsla inför framtiden och hur omgivningen skulle reagera. Liknande 

forskning visar att livet med hiv kan innebära en mängd olika känslor att hantera 

(Leyva-Moral et al. 2015). Att veta med sig att man ska dö, är ett oerhört lidande - 

hotet om förintelse påverkar hela en persons livssituation (Eriksson, 1994). Att 

berätta om sin sjukdom för sin partner och familj var något som upplevdes svårt. Det 

är möjligt att personerna tog på sig den stigmatisering som råder i samhället kring 

hiv och därför valde att hemlighålla sin sjukdom till en början. Personer som lever 

med hiv handskas både med en inre och yttre stigma, vilket påverkar livskvaliten på 

ett negativt sätt (Florom-Smith & De Santis, 2012). Studier har visat att leva med hiv 

idag inte har förändrats i någon större utsträckning, de fördomar och diskriminering 

som förekom på 1980-talet existerar fortfarande (Leyva-Moral et al. 2015). Efter en 

tid orkade inte personerna leva med de lögner som skapades för att dölja sjukdomen, 

en acceptans växte fram där de valde att berätta sanningen för sin familj och i 

offentligheten. 

 

                  

Personerna upplevde en oro och skuld över att ha smittat någon vilket påverkade 

deras nära relationer. Tidigare forskning belyser att rädsla över att smitta någon var 

ett problem som uppstod hos personer med hiv - konsekvenserna av detta var att 

personerna undvek relationer, vilket kan bero på att personerna hade en bristande 

kunskap om hiv och dess smittovägar - framförallt i början av sin sjukdomsperiod 

(Ion, Greene, MacMillan & Smieja, 2013). Personerna kände en skuld över hur de 

hade levt sitt liv. Eriksson (1994) beskriver att skuld är en känsla som kan uppkomma 

när personen har överträtt vissa gränser, exempel genom att leva fel. Personen 

känner sig illa till mods och ett lidande uppstår. Enligt Leyva-Moral et al.(2015) är 

dessa skuldkänslor vanliga då sjukdomen associeras med en bakgrund av prostitution 

och homosexualitet.   
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Majoriteten av personerna förnekade i början att de drabbats av hiv. Personerna 

beskrev det som en försvarsmekanism för att orka hålla sig vid liv. Att sjukdomen i 

inledningsskedet varken syntes eller kändes gjorde det än svårare för personerna att 

acceptera sin situation. Tidigare forskning visar att personer som smittats med hiv 

upplever svårigheter att acceptera sin sjukdom. En anledning var att de aldrig kunnat 

föreställa sig att det skulle kunna hända dem (Christiansson, Lalos, Westman & 

Johansson, 2007). Resultatet visar att personerna inte längre hade förmåga att 

hantera den ångest de bar på, utan i olika takt började acceptera sin situation och leva 

i nuet. Enligt Eriksson (1994) kan lidandet leda till upplevelse av mening och 

möjligheter. Lidandet får sin mening då personen accepterar något som är 

opåverkbart och ödebestämt vilket beskrivs tydligt i resultatet. Enligt Tsarenko & 

Polonsky (2009); Eriksson (1994) accepterar personer förr eller senare sin situation, 

när detta sker beror emellertid helt och hållet på personens tidigare erfarenheter. 

 

Bromsmedicinerna utgjorde en hel del hinder i vardagen, både av fysisk och psykisk 

art. Vid denna tidpunkt, 1980-1990 talet gav bromsmedicinerna svåra biverkningar. 

Vad gäller de psykiska besvären var dessa relaterade till den stigmatisering som 

sjukdomen förde med sig. Dessa tog sitt uttryck i en rädsla för att bli påkommen eller 

avslöjad, exempelvis vid de tillfällen då medicinerna hämtades ut. Annan forskning 

visar att personer med hiv ofta är oroliga över att bli avslöjade när medicinerna 

hämtas ut, detta kopplas starkt till de fördomar som finns om sjukdomen (Brener et 

al. 2012). Gemensamt för personerna är att en acceptans och tacksamhet växer fram 

efter en tid gentemot behandlingen. Detta stöds av Nam et al. (2008), som betonar 

att personer med hiv värdesätter sin behandling först när dem identifierat sig själva 

med sin sjukdom och accepterat den. Våra undersökningar tyder på att det förakt 

som upplevdes mot bromsmedicinerna hade möjligtvis kunnat förhindras om 

personerna fått tillräckligt med information och stöd från hälso- och sjukvården i ett 

tidigare skede. Enligt Eriksson (1994) uppstår ett sjukdomslidande när en person 

inte förmår att medverka i sin behandling på grund av egna upplevelser eller vid 

andra händelser, exempelvis bristande information från sjukvården. 

 

Rädsla över att inte bli sedd, ensam, isolerad och utstött var återkommande hos alla 

personer. Galvan, Maxwell, Banks & Bing (2008) beskriver att socialt stöd i form av 

vänner, familj och föreningar kan mildra känslor av stigma. Personerna valde att ta 

del av olika föreningar, internet, bloggar och liknande för hiv. Där dem kunde dela 

med sig av sin sjukdom, samtidigt lära sig att bemästra och hantera olika situationer 

som uppstod i samband med sjukdomen. Tidigare studier visar vikten av att komma i 

kontakt med personer som befinner sig i liknande situationer, dela tankar och 

erfarenheter vilket gör det möjligt för personen att hantera situationen och uppleva 

hopp (Leyva-Moral et al.2015). 

 

I resultatet framkom att personerna upplevde en känslomässig påfrestning då de 

sökte sjukvård och möttes av negativa attityder och fördomar. Personerna upplevde 

en bristande kunskap om sjukdomen hos vårdpersonalen samt att de hade för lite 



19 
 

erfarenheter kring deras behov. Detta stöds av annan forskning gjord av Wagner, 

McShane, Hart & Margolese (2016) där de beskriver att kompetent vårdpersonal gav 

ett bättre bemötande än de som saknade kunskap om hiv. De betonade även att en 

ökad kunskap bland vårdpersonalen skapar trygghet samt bekvämlighet i mötet med 

personer som lever med hiv och en minskad stigmatisering. Personer som lever med 

hiv upplever ofta att de behandlas annorlunda i mötet med hälso- och sjukvården, 

upplevelsen av stigma och diskriminering är något de utsätts för dagligen (Zukoski & 

Thorburn, 2009) 

 

Personerna hade en önskan om en kontinuitet i mötet med vårdpersonalen. Enligt 

Leyva-Moral et al. (2015) är sjuksköterskorna  ofta den som står personerna närmast 

samt är mest tillgängliga för deras känslomässiga behov, och har därför möjlighet att 

utveckla en förståelse kring patientens upplevelser och ge en individanpassad vård. 

Genom att förstå begreppet lidande, ha ett respektfullt förhållningssätt och ge 

psykologiskt stöd kan det hjälpa personer som lever med hiv att minska riskerna för 

att utsättas för lidande (Leyva-Moral et al. 2015). 

 

Enligt Ericsson (1994) kan fördomar resultera i en stark kränkning av personens 

värdighet. Att kränka någons värdighet innebär att frånta denne möjligheten att helt 

och fullt vara människa. Därmed minskar man personens möjligheter att använda 

sina innersta resurser (Eriksson, 1994). Personerna berättade om erfarenheter av att 

bli nonchalerade, och avvisade i vården. Maktutövning är även något som Eriksson 

(1994) belyser i hennes teori, vilket innebär att personerna blir fråntagna rätten till 

att vårdas. Upplevelser som att inte vara välkommen eller inte bli tagen på allvar kan 

ses som en maktutövning på personerna, och som kan åstadkomma ett lidande. 

Sjuksköterskan har en viktig roll gällande personcentrerad vård. Genom att se 

människan bakom sjukdomen och ge en vård som baseras på de individuella behoven 

stärker detta samarbetet och högre vårdkvalité uppnås (Edvardsson, 2010). Negativa 

attityder och värderingar hos vårdpersonal uppstår inte i lika stor utsträckning om 

sjuksköterskan intar ett personcentrerat förhållningsätt (Hamama et al. 2014).  

 

 

Personerna kunde även uppleva en viss diskriminering vad gäller hantering av deras 

journaler , de upplevde att dem blev dömda för att de bar på denna sjukdom. Denna 

handling kan enligt Eriksson (1994) ses som en fördömelse där personen blir dömd, 

stämplad och inte ses som en ideal patient.  Även om hälso- och sjukvården har 

speciella riktlinjer för hur en viss information ska vara synlig, behövs kanske ett 

annat arbetssätt, som upplevs mindre kränkande för personen i fråga. Att dessa 

fördomar och negativa attityder förekommer inom vården kan göra att personer 

undviker att söka sjukvård eller till och med låter bli att testa sig för hiv. 

Sjuksköterskan ses som en betydande roll vad gäller information och undervisning 

om den egna sjukdomen. Genom att informera och undervisa personen minimeras 

risken för missförstånd. Detta resulterar till att personen blir mer involverad och 

engagerad i den egna vården (Josephson et al. 2009). 
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I resultatet framkommer det att personerna kan se saker och ting ur olika perspektiv, 

efter acceptans om sjukdomen kunde dem värdesätta livet på ett helt annat sätt. De 

var nu tacksamma över att dem levde trots ett flertal stunder då det fanns mycket 

förtvivlan om sin sjukdom. Hiv sågs nu inte längre som ett livshot.  

 

 

Slutsatser 

Detta examensarbete har bidragit med kunskaper om erfarenheter av lidande hos 

personer som lever med hiv. Från att slitas mellan hopp och förtvivlan till att ta upp 

kampen och finna kontroll över sin egen situation var något som var gemensamt. 

Rädslan över att bli utstötta och ensamma hindrar dem från att berätta om sin 

situation för sina anhöriga. Stigmatiseringen kring hiv som råder är den största 

orsaken till den rädsla och förtvivlan som personerna upplever. Detta skapar ett 

onödigt emotionellt lidande för personerna. När de väl tog beslutet att vara öppen om 

sin sjukdom upplevde de en lättnad, nya möjligheter och började leva i nuet. 

 

De erfarenheter som framkommer i resultatet kan bidra till en ökad förståelse för de 

personer och deras erfarenheter av att leva med hiv, samt minska stigmatiseringen 

inom sjukvården. Som leder till bättre och säkrare vård för den vårdsökande. Den 

ökade kunskapen och förståelsen hos sjuksköterskan ska ge insikt i hur man skall 

förse personcentrerad vård i mötet med personer som lever med hiv. Att göra 

personen delaktig och motiverad skulle kunna ske genom utbildning, att prata om 

hur det är att leva med hiv, hur viruset kommer påverka personens hälsa, 

behandlingen, skillnaden mellan hiv och aids samt hur det smittar och hur man kan 

minska riskerna för att smitta vidare sin sjukdom. Det är viktigt att lyfta ämnet då de 

fördomar, negativa attityder och en osäkerhet kring hiv fortfarande lever kvar i 

samhället och inom hälso- och sjukvården. Därav vikten att utbilda vårdpersonal och 

studenter om hiv och hur det är att leva med sjukdomen. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Källkritisk analys      

(Segersten, 2012 s.47-56) 
 

Titel Mitt positiva liv SIGHSTEN Ophelias 
resa 

Fotspår : om hiv och 
om att leva 

Vem vilka är författarna ? 
vilken kompetens har de, 
vilka värderingar har de, 
vilket perspektiv har 
anlagts, vilka mål har de 
haft ? 

Andreas 
Lundstedt & 
Cecilia 
Blankens, Boken 
beskriver 
Andreas historia 
från uppväxten i 
Knivsta med 
talangjakter och 
hemligheterna 
bakom sin dolda 
sjukdom 
hiv.Andreas har 
levt med sin 
diagnos sen 
slutet av 90-
talet.Han 
behandlas med 
effektiva 
bromsmediciner. 

Sighsten Herrgård & 
Carl Otto Werkelid, 
Boken skildrar 
Sighstens glamorösa 
jetsetliv och arbete 
runt om i världen, men 
också om kampen 
mot 
sjukdomen.Våren1986 
fick Sighsten sin 
diagnos, på väg att 
utveckla aids.Vid 
denna tidpunk fanns 
ingen effektiv 
behandling.Han avled 
1989. 

Agneta 
Larsson & 
Ophelia 
Haanyama 
Örum, 
Boken är en 
personlig 
skildring av 
hiv/aids i två 
delar av 
världen - 
med 
gemensam 
problematik 
men med 
olika 
möjligheter. 
Ophelia fick 
sin diagnos 
1991, då 
inga 
effektiva 
mediciner 
fanns. Slutet 
av 90-talet 
fick hon 
tillgång till en 
ny effektiv 
behandling.  
 

Steve Sjöquist, 
Boken är skriven av 
Steve som berättar 
om sin tidsresa från 
hiv- beskedet fram till 
idag. Hur han försökte 
med öppna ögon möta 
livet och inte låta 
rädslan för sjukdomen 
ta över. Steve fick sin 
diagnos 1987, vid en 
ålder av 31 år, då inga 
effektiva mediciner 
finns. Slutet av 90-
talet får han tillgång till 
de nya 
bromsmedicinerna. 

Vilken form av litteratur är 
det ? 

Självbiografi Självbiografi Självbiografi Självbiografi 

Vem är ansvarig utgivare 
och därmed juridiskt 
ansvarig för boken ?  

Norstedts 
Förlagsgrupp 
AB. 

Stockholm: Natur och 
kultur 

Stockholm: 
Atlas 

Stockholm: Bilda 
Förlag 

När trycktes källan ? Har 
tidpunkten någon 
betydelse. 

2013, 
Nej. 

Första utgåva 1988, 
Nej 

2007, 
Nej 

2010, 
Nej 

Har texten blivit 
kvalitetsgranskad? 

När förlagen 
bedömer olika 
manus för 
eventuell 
utgivning så 
ingår bedömning 
av trovärdighet 
utöver andra 
litterära kvaliteter 

  . 



 

 
 

På vilket sätt kan jag 
använda denna text för 
att utveckla akademisk 
och professionell 
kunskap inom mitt 
ämnesområde. 

De fyra 
självbiografier 
beskriver en 
subjektiv 
upplevelse av att 
leva med 
sjukdomen. 
Böckerna svarar 
bra mot syftet att 
beskriva 
personers 
erfarenheter av 
att leva med hiv. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Bilaga 2 
 
Exempel på analys 
(Danielsson, 2012, s.329- 341) 
 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet  

Kod  Underkategori  Kategori 

 Jag var inte redo att låta 
omvärlden få veta att jag 
hade hiv. 
Sjukdomens stigma hade 
mig i sitt järnhårda 
grepp och jag skämdes 
och äcklades av mig själv 
och av viruset 

Jag var inte redo att låta 
omvärlden få veta om min 
sjukdom på grund av 
stigmatiseringen som 
fanns.  

Att våga berätta eller 
inte  

Öppenhet  Livslidande  

En tanke som var så 
plågsam att snudda vid 
var att jag knappt 
vågade formulera den för 
mig själv var: Pär. Tänk 
om jag hade smittat 
mannen jag älskade? 

Vågade knappt tänka  
På om jag smittat mannen 
jag älskar.  

Rädsla och skuld 
över att smitta 
någon.  

Skuld och skam Sjukdomslidande 

 Tror du verkligen jag 
skulle komma hit till 
akutmottagningen om det 
vore farligt för någon 
annan, tror du verkligen 
det?” 

Tror du jag skulle uppsöka 
vård om jag vore fara för 
någon annan.  

Att inte få rätten till  
till vård.   

Utebliven vård/ 
maktutövning 

Livslidande  

 
 


