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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Hiv är ett kroniskt virus som angriper immunförsvaret. Det råder stor okunskap kring hiv 
samt en hel del fördomar och stigmatisering i samhället gällande de som är hiv-positiva. En diagnos 
medför en stor livsomställning och en transition genomgås. Det ligger i sjuksköterskans profession att 
bemöta varje person och hjälpa dem i den övergång som sker samt ge information angående hälso- och 
smittorisker. 
Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av att få ett positivt hiv-besked och hur diagnosen hanteras. 
Metod: Innehållsanalys av biografier används för att belysa personernas subjektiva upplevelser. 
Resultat: I resultatet framkommer tre teman.  Att få döden som följeslagare; där det framkommer 
att beskedet är sammankopplat med olika känslor och är unikt för varje person, döden står i centrum. 
 Att stänga dörren eller komma ut; valet att leva öppet med sin sjukdom eller hålla den hemlig är 
kopplat till stigmatisering.  Slutet på livet eller början på något nytt; hur personerna hanterar och 
accepterar situationen så en transition kan genomgås. 
Slutsats: Med arbetet kan en ökad förståelse för hiv-smittade personer uppnås. Genom att öka 
kunskapen kring hiv bland vårdpersonal kan en mer individuell vård ges till dessa personer. 
 
 
Nyckelord: Humant Immunbrist Virus, Transition, Upplevelser, Biografier, Innehållsanalys. 
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Summary 
 
Background: Hiv is a chronic illness which attacks the immune system. There is an ignorance 
around hiv and prejudices and stigmatisation in the community regarding the hiv-positives. A 
diagnosis brings a life adjustment and the person goes through a transition. The nursing profession 
contains the meeting with individuals and helps them through the transition and give information 
about risks of health and infection. 
Aim: Describe the experience of knowledge about a positive hiv-diagnosis and the management of the 
diagnosis. 
Method: A content analysis of biographies uses to illustrate the individuals subjective experiences. 
Results: Three themes arrives in the result. Death as follower; it reveals that the announcement of 
the hiv-diagnosis is linked to different feelings and it’s unique for each person, death is crucial. Close 
the door or come out; the choice to live openly with the disease or keep it as a secret is connected to 
stigmatization. The end of life or the beginning of something new; how to deal with and accept the 
situation so a transition can lives through.  
Conclusion: This study can contribute to an increased comprehension for people who lives with hiv. 
 The knowledge about the diagnosis could contribute to a more individual medical care. 
 
Keywords: Human Immunodeficiency Virus, Transition, Experiences, Biographies, Content analysis. 
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Inledning 

“Men jag är mer än en siffra. Jag är mamma. Jag arbetar. Jag älskar. Och jag har samma drömmar 
och förhoppningar som ni. En gång fick jag veta att jag skulle dö. Jag gömde mig i skam. Men jag 
valde livet” (Larsson & Haanyama-Ørum, 2007. s. 93). 
 
Humant immunbristvirus (hiv) är hittills en utav de största infektionsepidemierna. År 1990 var ca 10 
miljoner smittade av viruset och utan behandling är det ca hälften av de smittade som utvecklar 
Acquired Immune Deficiency Syndrome  (AIDS) inom 10 år (Bonita, Beaglehole & Kjällström 2010). 
Från denna tid har det skett en drastisk ökning av antalet smittade, år 2014 uppskattades ca 36 900 
000 vara smittade världen över (UNAIDS, u.å.). Enligt en undersökning som socialstyrelsen (2010) 
gjort råder det stor okunskap kring hiv bland unga personer. Studien visade att 40 % av de som deltog 
i undersökningen svarade fel på hur viruset överförs. Attityden till att skydda sig vid sexuellt umgänge 
var också dålig och detta ökar risken för att fler unga drabbas av hiv. Att få kunskap om hiv och de 
drabbade personernas upplevelser leder till ökad förståelse och medvetenhet. Det är viktigt att vara 
öppen och våga prata om sin diagnos (Hughes & Cartwright, 2014). Som sjuksköterska är det viktigt 
att kunna undervisa personerna och förebygga såväl hälsorisker som smittspridning i samband med 
vård och behandling vid sjukdomstillståndet, vilket kräver kunskap (Evans, Bennett, Croston, Brito-
Ault & Bruton, 2015; Socialstyrelsen, 2005). Därav var syftet med arbetet att beskriva upplevelsen av 
att få ett positivt hiv-besked och hur diagnosen hanteras. 
 

Bakgrund 

Hiv - smittspridning, symtom och behandling 
 

Hiv-viruset hör till retrovirusfamiljen och till undergruppen lentivirus. Viruset framkallar sjukdom 
genom att infektera vissa vita blodkroppar samt en del celler i nervsystemet. De vita blodkropparna är 
viktiga försvarsceller mot infektioner och vissa tumörformer. När viruset infekterar dessa försvagas 
immunsystemet (Moberg, 2000). Viruset förekommer i blod, sädesvätska och vaginalsekret. Det 
smittar främst via sexuella kontakter eller injektionsnålar bland missbrukare men kan även överföras 
vid olyckor och blodtransfusioner av smittade blodprodukter. Om en gravid kvinna bär på hiv-viruset 
kan infektionen överföras från mamman till barnet under graviditeten, vid födseln eller amningen 
(Bonita, Beaglehole & Kjällström, 2010). Enligt svensk smittskyddslag erbjuds anonym och kostnadsfri 
provtagning för hiv. Anonymiteten gäller fram tills dess att provsvaret visar sig vara positivt, då är det 
läkarens plikt att anmäla smittan till folkhälsomyndigheten så att den kan kartläggas. Vid misstanke 
om att en person är bärare av hiv-viruset och vägrar testa sig, skall läkaren eller smittskyddsläkaren 
även rapportera detta (Smittskyddslagen SFS 2004:168). Symtomen på primär hiv-infektion är diffusa 
men kännetecknas av ett kraftigt nedsatt immunförsvar vilket kan resultera i förkylningssymtom så 
som feber, trötthet, muskelvärk, huvudvärk och svullna lymfkörtlar. Illamående, diarré, viktnedgång 
och svamp är även vanligt förekommande (Moberg, 2000). Hiv är en kronisk sjukdom som utvecklas 
långsamt (Farrell & Comiskey, 2013; Moberg, 2000). I dagsläget finns det inte något botemedel, 
däremot finns det läkemedel som bromsar själva processen och ändrar virusets naturalförlopp (MSD, 
2014). Behandlas inte hiv utvecklas det så småningom till aids som är det tillstånd som uppstår när 
immunförsvaret förstörts av hiv-viruset. När immunförsvaret är så pass försvagat riskerar det att 
tillstöta infektioner och tumörsjukdomar som är livshotande för individen (Moberg, 2000). 
 Behandlingen av hiv ger biverkningar av mildare eller svårare slag. Större kombination av olika 
läkemedel ger högre sannolikhet för biverkningar. Förutom risken för ökad andel blodfetter och ett 
förhöjt blodsocker är även dålig aptit, sömnsvårigheter, magont, illamående, diarré, förändrad 
ämnesomsättning och huvudvärk biverkningar som är vanligt förekommande vid medicinering (MSD, 
2014). 
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Upplevelser av att leva med hiv 
 

Det finns beskrivningar på att personer kan känna hur sjukdomen bryter ner kroppen. Att ta sin 
medicin varje dag gör att sjukdomen blir påtaglig. Det finns även beskrivet hur omgivningen ser på 
personer med hiv och hur de hiv-smittade upplever att de blir annorlunda behandlade. Det beskrivs 
även att det blir klart vilka de riktiga vännerna är. Efter att ha fått en hiv-diagnos upplever personerna 
att livet går vidare och det är bara att följa med och göra det bästa av det. Det finns även beskrivet att 
den medvetenhet och det ansvar som medföljer denna sjukdom gör att den person som har diagnosen 
hela tiden måste tänka ett steg längre, vad ens handlingar får för konsekvenser (Blake, Robley, & 
Taylor, 2012). 
 
Den okunskap som råder kring hiv är stor och först efter att personen som smittats tagit till sig och fått 
försäkran om att hiv numera är en hanterbar sjukdom ändras den första bedömningen av sitt tillstånd. 
Upplevelsen av hiv-diagnosen är ofta skam, att känna sig skyldig och vara rädd för den stigmatisering 
samhället kan tänkas ha om sjukdomen (Masquiller, Wouters, Mortelmans, & le Roux Booysen, 2015; 
Tedlie-Moskowitz, Wrubel, Hult, Maurer, 2013). Upplevelser om skillnad i bemötande och vid 
behandling förekommer, vissa har till och med gjort uppehåll i sin behandling på grund av att de blivit 
illa bemötta inom vården (Masquiller, Wouters, Mortelmans, & le Roux Booysen, 2015). Förnekelse av 
att få ett positivt besked finns, en känsla av att “det händer inte mig”. De som håller sin hiv-diagnos 
hemlig känner inte att de får samma stöd som de som lever öppet med sin sjukdom, även sexuella 
relationer påverkas. (Tedlie-Moskowitz, Wrubel, Hult, Maurer, 2013). Enligt Farrell och Comiskey 
(2013) är en viktig del i livet betydande relationer, att det finns någon i ens närhet som bryr sig om en 
och att personerna slipper känna ensamhet. De tar även upp svårigheterna med att berätta för en ny 
bekantskap om sin diagnos. När det är tillfälle att berätta om viruset och hur kommer personen i fråga 
att reagera är frågeställningar som dyker upp. De första reaktionerna efter att ha fått besked om sin 
hiv-diagnos är ofta förknippade med döden, även tankar om suicid kan uppkomma. Omprövning av 
hiv-testet är en vanlig handling som hjälper personerna att samla sig för stunden, det inger hopp om 
att testet ska vara negativit. Negativa känslor står i centrum så som sorg, rädsla och ilska. Personer 
som drabbas av hiv ser ofta sin diagnos som ett allvarligt hot mot sin hälsa, därav är motivationen till 
att påbörja behandlingen hög då den kroniska sjukdomen faktiskt går att hantera (Davies, 1997; 
Tedlie-Moskowitz, Wrubel, Hult, & Maurer, 2013). Upplevelser som att det är stressigt att få sin 
diagnos då den egna hälsan måste sättas i fokus men även en lättnad över de resurser som finns 
framkommer. Även upplevelsen av att sjukdomen ger personerna tillgång till stödjande, uppriktiga och 
äkta människor i sin närhet (Tedlie-Moskowitz, Wrubel, Hult & Maurer, 2013). Oron för 
stigmatisering står i fokus. De som uppvisar symtom från sin sjukdom har en mer negativ upplevelse 
och en ökad risk för depression, ängslan och stress. Det visar sig även att de med mer synliga symtom 
upplever mer stigmatisering och lägre livskvalitet (Brener, Callander, Slavin, & de Wit, 2013). 
 

Omvårdnad vid hiv 
 
Blake, Robley och Taylor (2012) menar att den psykosociala delen utav vård är en viktig bit vid 
omvårdnaden av hiv. Deltagarna i deras studie poängterade relevansen av kontinuitet och 
tillförlitlighet till vårdgivarna. Genom att skapa betydande relationer ökar det psykosociala 
välbefinnandet och tilltron till vårdgivarna. En depression kan utvecklas som en följd av sociala 
utmaningar eller vid sjukdomar som hiv, vilket kan göra att sjuksköterskan i sin vårdrelation måste 
vara observant på signaler som personen visar. Sjuksköterskan måste även ha kompetens att 
identifiera och med hjälp av validerade verktyg kunna skatta depressionen med bedömningsskalor 
(Paparello, Zeller, & While, 2014). Som sjuksköterska ingår det i professionen att främja personers 
välbefinnande och hälsa vilket beskrivs i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012, s. 4): “I vårdarbetet främjar sjuksköterskan en miljö där mänskliga 
rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda personer, familjer och 
allmänheten respekteras.” Detta bör tas hänsyn till då hiv är en sjukdom som finns över hela världen 
och som sjuksköterska kommer kontakt med dessa personer att ske, oavsett arbetsplats. 
Sjuksköterskans roll är att bidra till att den vårdsökande känner kontroll över sin sjukdom. Ett sätt för 
personen att känna kontroll är att skaffa sig eller ta del av både information och kunskap. Som 
sjuksköterska är det därför viktigt att ha förståelse och kunna ta del av personens upplevelser och 
bemöta både rädslor men även andra känslor. Därför måste sjuksköterskan kunna uppmuntra den 
vårdsökande att våga ta del av den information och kunskap som erbjuds. Ett sätt kan vara att samtala 
och ge kunskap om säkert sex eller uppmuntra till att ta steget att berätta om diagnosen i en relation. 
När frågor ställs är det viktigt att sjuksköterskan är påläst och ärlig i sina svar, vilket ökar tilliten och 



5 

 

kan bidra till en djupare samt mer förtrolig relation. Detta kan i sin tur bidra till ett ökat välbefinnande 
hos personen och kan leda till en ökad känsla av hopp trots hiv-diagnosen. Genom en ökad 
kunskapsnivå hos de smittade minskar risken för stigmatisering och det slås hål på myter gällande 
viruset (Evans, Bennett, Croston, Brito-Ault & Bruton, 2015). Det finns hiv-kliniker för provtagning 
men det upplevs att det är svårt att komma i kontakt med dessa då tillgängligheten inte är så stor och 
oftast är det långa köer. Det resulterar i att personerna struntar i att testa sig, då blir mörkertalet av de 
smittade större. Det finns även de som upplever att viss vårdpersonal inte alltid främjar provtagningen 
då de ifrågasätter testet. Andra menar på att de inte alls upplever vårdpersonalen som dömande eller 
att det ställs olämpliga frågor (Christiansson, Berglin & Johansson, 2010). Det framkommer att 
personerna upplever en större hanterbarhet när kontakt med specialistsjuksköterska eller hiv-konsult 
kan erbjudas. Då kunskapen är högre hos dessa uppleves en mer professionell och individanpassad 
vård som fokuserar på hur personen upplever situationen (Tunnicliff, Piercy, Bowman, Hughes & 
Goyder, 2013). 
 

Transition 
 
Att drabbas utav en kronisk sjukdom innebär en livsomställning för personen i fråga och det är en 
individuell upplevelse för den drabbade, vilket sjuksköterskan måste ta hänsyn till (Nordby, 2004). 
Det hänger väl samman med begreppet transition. Transition kan förklaras liknande vid en “övergång” 
(Wilkins & Woodgate, 2006), en rörelse över tid (Wilkins & Woodgate, 2006; Meleis, Sawyer, Im, 
Hilfinger-Messias & Schumacher, 2000). En av de första att beskriva begreppet var Van Gennep som i 
början utav 1900-talet förklarade det med hjälp utav tre faser: separation, övergång samt införlivande. 
Transition innebär att en person ställs inför en händelse som kräver förändring. För att genomgå en 
transition krävs en övergång och en acceptans för den rådande livssituationen och de förändringar 
som behöver ske (Gennep refererad i Wilkins & Woodgate, 2006). Meleis et al (2000) menar dock att 
bara vissa transitioner associeras med en stark händelse medans andra inte gör det. Transition 
definieras som en passage från en livsfas, från ett tillstånd, eller från en status. En ingång, en passage 
och en utgång är de tre faser som genomgås. En transition refereras till både processen och resultatet 
av komplexa person/miljö-interaktioner. Det kan involvera mer än en person och är sammanbunden 
med situationens sammanhang (Meleis & Trangenstein, 1994). Enligt Robins (2005) måste en 
transition ske i livet då en övergång sker från “situation av sjukdom”, “nära döden”, “social isolering” 
till “en ny chans i livet”. En transition är både ett resultat av förändringar i livet, i hälsa, bland 
relationer och omgivningen. Att genomgå en transition är komplext och multidimensionellt men 
väldigt viktigt. Flera egenskaper bör finnas med i åtanken. Medvetenhet just för att personen måste 
vara medveten om förändringar som sker, engagemang, skillnad, tidsperiod och kritiska händelser, är 
också av relevans (Meleis et al., 2000). 
 

Motiv för studien 
 
Att anpassa sig till ett nytt liv med bromsmediciner är en medicinsk, ekonomisk och social utmaning, 
speciellt där fattigdom och osäkerhet kring behandlingen existerar (Rhodes, Bernays, & Terzic, 2009; 
Russell et al., 2007). Det handlar om att leva med ständiga förändringar (Kralik, 2002). Personerna 
måste medicinera sig resten av sitt liv med osäkerhet i vilka biverkningar som uppkommer och vilka 
motstånd som kan uppstå under vägens gång (Russel & Seeley, 2010). Med tanke på den okunskap 
som finns samt fördomar och att så många smittas av hiv behövs det mer underlag för hur personer ser 
på och upplever denna kroniska sjukdom. Genom att analysera berättelser från personer som smittats 
av hiv är målet att skapa en ökad förståelse för de som drabbats av viruset samt hur det är att hantera 
en hiv-diagnos. 
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Syfte 

 
Syftet var att beskriva upplevelsen av att få ett positivt hiv-besked och hur diagnosen hanteras. 
 

Material och metod 

Design 
 
Metoden som använts var innehållsanalys av narrativer. Det var för att textens innehåll skulle belysas 
och personernas egna upplever skulle framkomma där individens känslor stod i fokus (Danielson, 
2012b; Henricson & Billhult, 2012).   
 

Urval och datainsamling 
 
Urvalet i en kvalitativ studie är inte slumpmässigt. Utgångspunkten var istället personer med 
erfarenhet av det upplevda fenomenet (Friberg, 2012; Henricson & Billhult, 2012). Därför gjordes ett 
medvetet val att inkludera biografier, vilket stod till grund för denna uppsats. Biografier valdes för att 
få ett djupare resultat och för att komma så nära personernas upplevelser som möjligt. För att en bok 
ska räknas som en biografi ska den vara skriven utav personen ifråga eller utav någon som har tagit del 
av personens berättelse och redogör för dennes upplevelse. Biografier är källor som ses som trovärdiga 
(Segesten, 2012). En biografi är ett bra redskap för att få en inblick i hur människor upplever ett visst 
fenomen samt ger en subjektiv bild av något de drabbats av eller varit med om (Dahlborg-Lyckhage, 
2012a). I denna studie inkluderades personer som valt att skriva eller berätta om sin hiv-diagnos och 
livet där efter, i form av biografier. För att möjliggöra god variation i urvalet inkluderades både män 
och kvinnor, personer i varierande åldrar, med olika etnisk bakgrund, från olika länder samt med olika 
sexuell läggning. För att svara mot dessa kriterier samt besvara syftet var urvalet strategiskt 
(Henricson & Billhult, 2012). För att hitta böcker som var relevanta för syftet användes sökmotorn 
Google (Karlsson, 2012).  Sökningen baserades på sökorden “biografi hiv”.  Länkar till bibliotek och 
hemsidor där böcker kunde lånas eller köpas uppkom vid denna sökning och böcker som kunde 
användas till arbetet framkom. Med hjälp utav de inklusionskriterier som beskrivs ovan valdes fem 
biografier ut för att ingå i analysen: Ophelias resa (Larsson & Haanyama-Ørum, 2007)(bilaga 1), Som 
en osynlig sten i mitt hjärta: en bok om HIV och aids i Sverige och världen (Boström & Ögren-
Wanger, 2009)(bilaga 1), fotspår - om hiv och om att leva (Sjöquist, 2010)(bilaga 1), Sighsten 
(Herrgård & Werkelid, 1988)(bilaga 1)  och Mitt positiva liv (Lundstedt &) Blankens, 2012)(bilaga 1). 
Därefter granskades böckerna utifrån Segestens (2012) källkritik av tryckt text. Det innebar att 
böckerna kontrollerades så att de var biografier, tid av tryck, vem som skrivit och dess kompetens samt 
vem som givit ut boken. För att kontrollera kvaliteten i biografierna genomfördes en granskning av 
deras relevans till inklusionskriterierna samt hur de svarade upp mot syftet. Texten i biografierna 
belyser personernas subjektiva upplevelser och hantering av ett fenomen vilket kan tillföra betydelse i 
sjuksköterskans profession. Därefter analyserades de biografier som valts ut.  
 

Förförståelse 
 
Den kunskap, de värderingar och erfarenheter som fanns innan studien påbörjades kallas för 
förförståelse och det är något som måste tydliggöras, en medvetenhet bör lyftas fram innan analysen 
påbörjas (Priebe, & Landström, 2012). För att under analysen kunna åsidosätta förförståelsen 
användes reflektion som ett redskap. Tidigare kunskap och föreställningar kontrollerades så att de inte 
styrde analysens utgång. Detta klargjordes genom att förförståelsen skrevs ned och en diskussion 
gjordes angående den kunskap som fanns innan studien påbörjades. För att upplevelsen av att få ett 
positivt hiv-besked samt hur diagnosen hanteras ska förstås utifrån ett vårdande perspektiv 
bearbetades texten på ett sådant sätt så att analysen blev strukturerad och att resultatet sedan kunde 
presenteras för läsarna (Dahlborg-Lyckhage, 2012a). Den förförståelse som fanns angående hiv var att 
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det smittar via sexuella kontakter och blodprodukter, det finns spritt världen över men främst i Afrika. 
Det finns bromsmediciner mot sjukdomen men fås inte behandling utvecklas hiv till aids som tillslut 
leder till döden. Media samt undervisningen i grundskolan var det som bidrog till den förförståelse 
som fanns.  Media inkluderar nyheter samt dagstidningar men även Jonas Gardells filmatisering av 
“Torka aldrig tårar utan handskar”. Gällande yrkeserfarenheter av sjukdomen så var dessa bristande 
då vårdkontakt med någon person med hiv inte förekommit. 
 

Dataanalys 
 

De böcker som valts ut lästes enskilt. Varje student antecknade på ett papper det som denne ansåg 
vara relevant för syftet. Därefter analyserades det relevanta materialet i grupp genom att de olika 
textmassorna jämfördes, här för att se likheter och skillnader i analyserna. Om en textmassa inte 
förekom i flera av analyserna diskuterades detta för att se om den var relevant utifrån syftet. De 
relevanta textmassorna skrevs sedan ned i ett worddokument så att en överblick över materialet 
skapades (Henricson, 2012a). Totalt valdes textmassor från 28 personer ut till arbetet. Efter hand 
sattes det utvalda materialet ihop och skrevs samman som en berättelse där likheter och skillnader 
belystes (Dahlborg-Lyckhage, 2012a). Utifrån syftet delades sedan textmassorna in i “beskedet” eller 
“hanteringen”. Då dessa teman blev stora valdes ytterligare ett tema ut som speglade textmassans 
innehåll. Teman namngavs utifrån dess innehåll och innebörd. Utöver den textmassa som utgjorde 
resultatet valdes citat ut för att styrka det som stod. Citaten i resultatet skulle inte överta arbetet, men 
de som användes tillförde en innebörd av mening. De utvalda citaten skrevs ordagrant så som 
böckerna skrivit dem (Olsson & Sörensen, 2011). 
 

Etiska överväganden 
 

Värderingar är viktigt att reflektera över och att tillämpa etiska principer när situationer uppstår. Att 
se till personers rättigheter, välbefinnande och säkerhet står i fokus (Kjellström, 2012). Genom att 
använda böcker som publicerats och är offentligt material gjordes inga inkräktanden på personernas 
integritet. Böcker är offentligt material då personerna själva valt att publicera det och visa upp det för 
allmänheten (Klang, 2009). Eftersom materialet inte tolkats utan endast sammanställts och noggrant 
citerats togs hänsyn till personernas rättigheter samt individuella upplevelser. Det togs varken bort 
eller tillfördes något till resultatet utan det har redovisats som det var vilket är korrekt enligt Olsson 
och Sörensen (2011).  
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Resultat 

 

I första temat ligger fokus på hur beskedet mottas av personerna. Beskedet kan förknippas med 
känslor så som chock, rädsla, ilska samt tankar om döden. Det tas även upp dem vars åsikter och 
tankar sticker ut från mängden. I det andra temat är hanteringen i fokus. Där framkommer olika sätt 
för hur personerna gått tillväga för att ta sig igenom den transition som de genomgår vid den 
konstaterade hiv-diagnosen. I detta tema tas meningsskiljaktigheter kring olika hanteringsstrategier 
upp samt känslor som framkommer vid bearbetningen av det faktum som diagnosen ställt personerna 
inför. I sista temat ligger fokus på att komma vidare i livet och hantera situationen samt om en 
acceptans kan uppnås och hur den uppnås. Ett beslut om att antingen leva öppet med sin diagnos eller 
hålla den dold för omgivningen måste fattas. 

 

Att få döden som följeslagare 
 

Att få ett hiv-besked var unikt för varje person där detta oftast kom som en chock. Chocken kunde vara 
så stor att vissa personer upplevde sig helt känslotomma medan andra blev helt överväldigade av sina 
känslor. Det som framkom var att diagnosen sammankopplades till aids och döden. Bland annat var 
det en kvinna som berättade att hon ville ta livet av sig direkt efter beskedet. En man beskrev att 
beskedet var detsamma som slutet på livet, nu skulle han dö. För de som fick beskedet i början av hiv-
epidemin där bromsmediciner ännu inte var framtagna blev det centralt att fokusera på att leva i nuet. 
En hiv-diagnos var då detsamma som en dödsdom, likaså för dem som inte hade råd eller tillgång till 
behandling. 

 
”Det är som att vakna upp och bli skjuten” (Boström & Ögren-Wanger, 2009, s. 20). 

 
Även förnekelse beskrevs. En kvinna förde en inre dialog med sig själv strax efter beskedet från 
läkaren där hon intalade sig att allt bara var ett misstag eller att proverna hade förväxlats och att allt 
skulle ställas till rätta. Det fanns dem som hade svårt att ta till sig diagnosen och gjorde flertalet tester 
innan de förstod situationen. En man berättade att det kändes overkligt när han fick reda på att han 
var hiv-positiv och tänkte för sig själv att positivt måste vara något bra, innan han förstod vad det 
verkligen betydde. 

 
“Många tankar och känslor for genom kroppen och tårarna rann nerför mina kinder. Det kändes 
som om jag plötsligt började landa i det som hade hänt mig, och det var en mycket smärtsam 
upplevelse.” (Sjöquist, 2010, s. 81). 
 
Samtidigt fanns det även dem som tack vare beskedet kände att de fick en annan syn på livet och 
numera gör andra prioriteringar. Det fanns även dem som beskrev beskedet som ett uppvaknande där 
de blev varse om hur lite tid varje individ har här på jorden och att den bör tas tillvara på ett så bra sätt 
som möjligt. Tack vare beskedet uppnåddes även ett sorts inre lugn och frid över att ha fått ett 
konstaterande över varför de mått dåligt. En av personerna berättade just detta, beskedet innebar att 
han var tvungen att ändra sitt tänk angående tidsperspektiv. Han bestämde sig för att han trots sin 
diagnos ville fortsätta leva. 

 
“När jag fick bekräftelsen att jag var hiv-positiv, på väg att utveckla aids kände jag ett stort lugn. 
Jag förstod varför jag känt mig så sjuk, svag och trött, och trots att jag blir allt sämre har jag 
accepterat slutet.” (Herrgård & Werkelid, 1988, s. 10). 
 
Det framkom en rad olika känslor i samband med beskedet och dess olika stadier. En del kände hat 
och sorg andra kände skam samt anklagade sig själva för det som hänt. Några kände oro, oro för 
framtiden och hur det skulle bli. Självförakt och skuld var också något som tydliggjordes vid beskedet, 
skuld kopplat till att ha smittat andra och framförallt rädslan att ha smittat någon i ens närhet. Bland 
annat beskrev en kvinna att hon kände sig som ett livsfarligt hot. En man berättade att han kände sig 
som djävulen själv, han stod inte ut med tanken på att han smittat sin fru som nu trodde att hon skulle 
dö. Självanklagelse över diagnosen som ledde till sorg, hat och skam jämtemot sig själv är även det 
känslor som tydliggjordes. En man beskrev sin hiv-smitta som en tyst fiende och en medpassagerare 
som täckte hans insida av kroppen som ett tjärlager som aldrig fick synas för omvärlden. Det fanns 
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även dem som kände hat mot de som smittat dem och förstod inte hur de kunnat smitta dem, andra 
kände hat mot sig själva. 
 
Det fanns även beskrivningar på de som kände ensamhet, att ingen ville vara i närheten av dem på 
grund av att de var smutsiga och äckliga. De hade svårt att se sig själv som en person som var smittad 
av hiv. Tankar om att personer i deras närhet tänkte onda tankar om dem samt viskade bakom ryggen 
och att de skulle bli lämnade ensamma i sin sjukdom var något som uppkom. 
 

Att stänga dörren eller komma ut 
 

Gemensamt för alla personer var att de valt att berätta om sin hiv-diagnos. Dock hade inte alla valt att 
komma ut offentligt som hiv-positiv, det fanns dem som valde att vara anonyma. Det framkom olika 
sätt att hantera sin diagnos. Ett sätt att hantera situationen var att dela med sig av sina erfarenheter. 
Det handlade även om hur beskedet påverkade deras fortsatta liv och vad stigmatiseringen hade för 
effekt på personerna. Det fanns även de som valde att dra sig undan eller hålla tyst om sin sjukdom 
och leva med en dold hemlighet. Ett par menade att de kände en stor frihet av att ingen i deras närhet 
visste om deras hiv-diagnos. En kvinna berättade att hon låste in sig och ville inte vara med någon. 

 
Att bemöta rädslan som uppkom vid beskedet var en central del i att hantera situationen. Rädslan 
kunde bero på den stigmatisering som fanns hos en själv och hos andra. Det framkom en stor oro för 
att bli avvisad och diskriminerad av omgivningen vilket kunde vara ett hinder för att personen skulle 
kunna hantera sin situation. Det kunde då vara svårt att berätta för sin omgivning och på så sätt inte få 
utlopp för sina tankar. Det kunde finnas olika orsaker som var avgörande för om personerna skulle 
berätta om sin diagnos eller inte. Det kunde vara rädslan för att människor i ens omgivning hade 
fördomar och inte tillräckligt med kunskap kring diagnosen och därför trodde att de skulle bli smittade 
genom att till exempel äta tillsammans med personen. Andra orsaker kunde vara rädsla för att 
omvärlden skulle avvisa dem. En man berättade om att hela hans släkt hade förskjutit honom på 
grund av hans hiv-diagnos, samma sak hände en kvinna när hon kom ut. Att komma ut och våga 
berätta om sin diagnos var ett stort steg för att kunna hantera den. Rädslan för att bli utstött kunde 
påverka beslutet att berätta vilket bidrog till att personerna inte kunde gå vidare i sin process att 
hantera sjukdomen. 

 
“Att berätta att man har cancer väcker medkänsla och förståelse, att avslöja att man har hiv leder 
ofta till rädsla och fördomar.” (Larsson & Haanyama-Ørum, 2007, s. 178). 
 
Diskriminering och dåligt bemötande inom sjukvården var även det en bidragande faktor till att den 
nya livssituationen inte kunde hanteras. En man gav exempel på att i den staden han levde vägrade 
läkarna att behandla honom och han fick inte heller några mediciner. Endast en kvinna urskiljde sig 
från mängden, hon kände inte någon stigmatisering eller diskriminering alls.  

 
“Det kan jag säga, här finns överhuvudtaget ingen stigma eller diskriminering.” (Boström & Ögren-
Wanger, 2009, s. 113). 
 
Det fanns olika tillvägagångssätt att hantera sin sjukdom på. Att dela med sig utav sina erfarenheter 
och engagera sig i ideella organisationer var ett sätt att hjälpa både sig själv och andra som befann sig i 
samma situation. Det fanns personer som menade att genom att motarbeta den stigmatisering som 
fanns i samhället kunde de sprida kunskap genom organisationerna och på så sätt fick deras liv en 
mening då stigmatiseringen ofta berodde på okunskap. Sättet att hantera situationen på var grundat 
på en vilja att bidra med något, att bidra till en positivare bild utav sjukdomen. Det fanns även de som 
valde att bli helt offentliga i form av att publicera böcker om sjukdomen för att ytterligare slå hål på de 
fördomar som existerade. De som valde att berätta för omgivningen om sin sjukdom såg beslutet som 
något positivt. Rädslan som funnits var obefogad, det kändes befriande och responsen på avslöjandet 
bemöttes i de flesta fall med värme och stöd från närstående, men även utomstående. Att komma ut 
med sin sjukdom kunde bidra till att skammen minskade vilket var ett sätt att hantera sin förändrade 
livssituation. 

 
“Sedan jag blev öppen med att jag har hiv har mycket hänt. Inte minst med mig själv. Jag behöver 
inte längre smyga när jag ska till apoteket, även om jag fortfarande går dit på natten. Mest av 
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gammal vana. Jag är inte längre rädd eller orolig när jag gör mina rutinkontroller på hiv-
mottagningen. Jag har slutat skämmas och jag har slutat vara tyst. Det enda jag kan önska idag är 
att jag hade vågat berätta öppet om det tidigare.” (Lundstedt & Blankens, 2012, s. 133).   
 
En kvinna beskrev att hon kände sig tvungen att berätta på grund utav lögnerna kring sjukdomen som 
gjorde att hon förlorade sin identitet och till slut insåg hon att det inte var värt att vara tyst längre.  
 

Slutet på livet eller början på något nytt 
 

Att ta ansvar för sin situation samt att komma fram till att en förändring av beteende var något som 
framkom, det kunde ses som en lång men nödvändig process för att nå en acceptans. En viktig del i 
accepterandet var att försonas med sin diagnos, en man beskrev i sin bok att han kände sig mest 
trogen till sig själv då han kunde försonas med sin situation och sitt liv. Det kunde även ses att en inre 
frid uppnåddes i kombination med accepterandet då en insikt kring det faktum att en tidigare död inte 
alls var konstaterat. Möjligheten att kunna leva lika länge som alla andra var något som bidrog till ett 
lugn. En man beskrev att det tog flera år innan han insåg detta, så länge han tog sina mediciner och 
skötte sig så var hiv bara ett virus precis som andra virus. 

 
Sjukvårdspersonal hade en viktig roll i personens accepterande och hanterande av sin diagnos. Det 
framkom att en vikt låg vid uppmuntran till att sätta sig in i sin förändrade situation samt att ge 
personen tid att bearbeta diagnosen för att uppnå acceptans. Vänner och arbetsgivare hade även dem 
en betydande del vad gällande accepterandet. Genom att ha vänner som stöttade och såg personen och 
inte dennes sjukdom spelade stor roll för att ta sig igenom transitionen.  
 
Att välja att vara tyst var också en strategi för att hantera sin sjukdom. Det fanns dem som valde att 
inte gå ut med sin diagnos, det var deras sätt att hantera förändringen. Hos dessa kunde det ses att en 
inre acceptans uppnåddes men där beslutet att hålla diagnosen hemlig skedde för att skydda sig själv. 
En kvinna beskrev det som att det var för att undvika att reduceras till “den hivsmittade”. 
 
Ett sätt att hantera sin sjukdom var att skaffa sig mer kunskap om hiv och där igenom uppnåddes en 
acceptans för sin förändrade livssituation. Accepterandet var olika hos personerna, vissa accepterade 
sin diagnos direkt. Andra tog det längre tid för innan de kunde acceptera det, om de ens kunde det. 
Genom att försonas med sin diagnos blev hiv som en del av sig själv, det var något som omgivningen 
fick acceptera. Samtidigt så fanns det dem som menade på att diagnosen förändrade dem och bilden 
de hade av sig själva, både till det positiva men även till det negativa. Det framkom även individuella 
strategier för att hantera situationen, bland annat genom att ta till metoder så som kultur, tro och 
samtal. 
 
En man beskrev att han tack vare diagnosen kunde landa i sig själv, att han kände sig fri och lugn. Han 
hade slutat leva ett dubbelliv och accepterat sin homosexualitet. För denna person var accepterandet 
en viktig del för att hantera sin sjukdom. Det fanns även dem som gjorde diagnosen till en del av sin 
vardag, en man berättade att han blev bekväm i sin situation. 

 
“Jag har lärt mig att utan omsvep resa mig från bordet till desserten och ta mina bromsmediciner, 
utan att smussla eller tveka.” (Sjöquist, 2010, s. 30). 
 
Det fanns dem som upplevde acceptans genom att komma till insikt med att de måste fokusera på den 
tid som är nu och att inte planera för mycket framåt i tiden. En man beskrev det följande: 

 
“Detta besked förändrade hela mitt liv. Framförallt fick jag ändra på mitt tidsperspektiv, jag blev 
tvungen att fokusera på att må bra i nuet och att ta en sak i taget. Det låter kanske enkelt, att leva i 
nuet, men det är det svåraste som finns. Samtidigt fanns det en känsla som bar mig, den att jag ville 
fortsätta leva och fördjupa de insikter och erfarenheter jag dittills förvärvat.” (Sjöquist, 2010 s.9) 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 
 

Det material som använts sammanställdes, det ändrades eller tolkades inte. För att göra en analys av 
insamlad data var det viktigt att vara öppen samt låta texten visa sin mening. Några hypoteser 
användes inte för att låta berättelserna tala för sig själva och spegla personernas subjektiva upplevelser 
av fenomenet (Dahlborg-Lyckhage, 2012a). I resultatet belystes både det som många erfarit men också 
det bara enstaka personer upplevt. Detta gjordes för att resultatet skulle vara tillförlitligt och att 
information inte skulle undanhållas eller vinklas. Att uttrycka sig försiktigt och inte nämna något som 
ej kunde styrkas var nödvändigt för att uppnå tillförlitlighet (Olsson & Sörensen, 2011). 
 
Metoden innehållsanalys är en metod som kan användas när innehållet i texten framförs utan 
tolkning. Genom att använda kvalitativt innehåll ges en inblick i personernas subjektiva upplevelser av 
fenomenet som vid kvantitativa metoder inte blir lika tydliga då dessa blir mer generaliserande 
(Danielson, 2012b; Priebe & Landström, 2012). Det kan vara bra ifall syftet är att skaffa en bred 
överblick, men i detta arbete var syftet att få en djupare kunskap om personernas egna upplevelser 
vilket gör att det därför är bättre att använda kvalitativt material. 
 
Biografier ses som primärkällor vilket ger en högre trovärdighet än sekundärkällor. Trots att de inte 
alltid är skriva av personen i fråga anses de ändå vara trovärdiga och tillhör kategorin primärkällor 
(Dahlborg-Lyckhage, 2012a; Henricson, 2012a). Med inklusionskriterierna att innefatta både män och 
kvinnor, med olika etnicitet, sexuell läggning, varierade åldrar samt från olika länder nås en variation 
på den data som samlas in. Däremot blir materialet som framkommer omfattande och hade en 
begränsning gjorts kunde ett mer överskådligt material framkommit och givit ett mer specifikt 
resultat. Det positiva med att ha biografier är att personernas egna upplevelser och det inre 
perspektivet framkommer tydligt. Nackdelen med biografier kan vara att information eller fakta 
uteblir då personen väljer vad denne vill ta med eller vad som bör utelämnas. Detta kan leda till att 
läsaren inte får hela bilden utan endast den information som valts att berättas enligt Dahlborg-
Lyckhage (2012a). Valet att använda biografier kan ifrågasättas, resultatet kunde blivit annorlunda 
ifall bloggar använts då dessa är nyare och på så sätt kan spegla en nutida bild utav hiv i vårt samhälle. 
Dock är det tveksamt om det finns tillräckligt med material för att få den variation som eftersträvats 
därför kvarstod valet att använda biografier. Då urval och datainsamling är tydligt beskrivet nås en 
bekräftelsebarhet. Den stärks även av att personer kritiskt granskat och läst arbetet samt att läsarna 
får ta del av den förförståelse som fanns (Petersson & Lindskov, 2012). Den förförståelse som fanns 
innan studien påbörjades har bekräftats genom att den kunskap som fanns om hur sjukdomen smittar 
samt hur den är spridd över världen stämde överens. Att det finns bromsmediciner var något som 
förstods innan men kunskapen om hur effektiva de är tillkom. Att hiv är ett virus som utvecklas till 
aids och leder till döden om det inte behandlas är också kunskap som fanns och har bekräftats. 
Samtidigt tillkom ny kunskap och det har gett en tydligare bild av sjukdomen och dess påverkan på 
personerna. Genom att redogöra för den förförståelse som fanns nås en pålitlighet där egna tankar, 
åsikter och värderingar tydliggjorts för att inte påverka resultatet. För att nå en högre trovärdighet i 
arbetet har förförståelsen skrivits självkritiskt där erfarenheter från både utbildningen och tidigare 
yrken synliggjorts och åsidosatts (Wallengren & Henricson, 2012). 

 
Boken “Som en osynlig sten i mitt hjärta” var ett bra val av litteratur då den innehåller en stor bredd, 
den innefattar många personer, inte bara en. Om denna bok exkluderats hade det krävts ett högre 
antal böcker för att uppnå samma omfattning. De fem böckerna som valts ut svarade upp mot syftet 
samt den variation som eftersträvades uppnåddes. Därav behövdes inga ytterligare biografier. Boken 
“Sighsten” skrevs tiden då bromsmediciner inte hade utvecklats, nu i efterhand kunde ett av 
inklusionskriterierna varit att böckerna skulle varit skrivna inom ett femton års spann för att relatera 
mer till nutid då det skett en stor utveckling inom området. Dock tillför boken en variation till 
resultatet då den fortfarande svarar upp mot syftet. Två av de fem böckerna som valts ut till resultatet 
är skrivna av någon annan än de drabbade vilket kan göra att det material som nås via boken blir en 
andrahandstolkning, det kan påverka trovärdigheten i resultatet. Det finns då en risk att personen som 
skriver omedvetet misstolkar eller omtolkar genom att exempelvis lägga till egna tankar, känslor eller 
värderingar. Men å andra sidan framkommer fortfarande individens perspektiv på situationen tydligt, 
vilket enligt Dahlborg-Lyckhage (2012a) och Henricson (2012a) är en tillförlitlig källa. 
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En ”analys av narrativer” valdes och är en analys som låter biografiernas text tala för sig själva. På så 
sätt ges en djupare blick i den subjektiva upplevelsen. En annan analys som kunde valts är ”narrativ 
analys” för att den involverar också biografier. Här skulle istället narrativer tolkas och omformuleras, 
vilket kan göra att misstolkningar uppstår (Dahlborg-Lyckhage, 2012a). Därför kvarstod beslutet att 
använda ”analys av narrativer”. Samtliga biografier lästes enskilt av varje person vilket enligt 
Henricson (2012a) ger en högre trovärdighet då var och en granskade alla biografier och skrev ned det 
som var relevant, för att sedan i grupp analysera och ta fram meningsskiljaktigheter och likheter för att 
sammanställa ett resultat. 

 
Syftet har med den valda metoden besvarats. Det gjordes ett medvetet val att inte utgå ifrån någon 
hypotes för att ytterligare förstärka den subjektiva bilden hos de deltagande (Henricson, 2012a). Om 
en hypotes använts kunde en tydligare struktur för arbetet funnits och datainsamlingen hade blivit 
mer specifik och inriktat på det som eftersökts. Utan hypotes letas det inte efter något speciellt och då 
blir omfånget större (Dahlborg-Lyckhage, 2012b).  När en analys av narrativer görs ska inte hypoteser 
styra utfallet utan materialet ska få tala för sig själv. Därav är en deduktiv ansats utesluten vid denna 
sorts analys (Dahlborg-Lyckhage, 2012a). 

Resultatdiskussion: 
 

Syftet var att beskriva upplevelsen av att få ett positivt hiv-besked och hur diagnosen hanteras. Det 
som kan ses i resultatet är att beskedet är något som påverkar personerna på olika sätt och olika 
reaktioner framkommer. Centrala reaktioner och känslor som kopplas ihop med beskedet är bland 
annat rädsla och förnekelse, även chock är vanligt förekommande. Det visar sig också finnas olika sätt 
att hantera situationen på. Något som framkommer både vid beskedet och vid hanteringen är tankar 
och upplevelser av stigmatisering samt diskriminering. Ett sätt att hantera situationen på är att 
engagera sig i ideella organisationer eller att berätta om sjukdomen. Det finns även dem som väljer att 
inte berätta om sin diagnos överhuvudtaget utan är helt anonyma, vilket även det är ett sätt att hantera 
situationen på. Personerna har funnit sina egna strategier för att hantera den rådande livssituationen. 
 
Det som kan ses i resultatet är att efter beskedet var det dem som blev helt ställda och livet tog en 
vändning. De visste inte hur de skulle gå till väga för att bearbeta det besked de just fått och livet fick 
en omställning. De känslor som uppkommer vid beskedet: chock, oro, rädsla, sorg och hat är ett 
resultat av den fas som genomgås när en person konfronteras med en kronisk sjukdom (Davies, 1997; 
Kralik, 2002; Tedlie-Moskowitz, Wrubel, R. Hult, & Maurer, 2013). Det kan ses att genom information 
och kunskap sker en bearbetning av beskedet och hjälper personerna att ta sig vidare från chocken 
som först drabbade dem (Kralik, 2002). Ett av huvudfynden i arbetet är chocken som uppkommer vid 
beskedet, detta nämner även Baumgartner (2007) som i sitt resultat beskriver att de personer som inte 
var förberedda på ett positivt resultat drabbades av en chock. Studien tar även upp rädslan och 
förnekelsen som uppkommer i samband med chocken. Det finns svårigheter att tro på det första 
testresultatet, en form av förnekelse. Det resulterar i en vilja att göra en omprövning av testet, vilket 
även förekommer i detta arbetets resultat. 
 
Beskedet är starkt sammankopplat till tankar om döden och suicid. Tankarna på döden är starkast när 
okunskap kring hiv råder. När det blir tydligt att hiv är en hanterbar kronisk sjukdom som inte 
definitivt leder till en tidigare död minskar tankarna på döden. Tack vare dessa besked upplevdes en 
positivism där hoppet om livet successivt kom tillbaka (Baumgartner, 2007; Tedlie-Moskowitz, 
Wrubel, R. Hult, & Maurer, 2013). I resultatet tydliggörs olika strategier för att hantera sin situation 
och diagnos där det bland annat framkommer att en ökad kunskap bidrar till hantering. Ett annat sätt 
att hantera sjukdomen på är att engagera sig i ideella organisationer vilket kan ses vara ett 
hanteringssätt även i andra studier. Att hjälpa andra som befinner sig i en liknande situation upplevs 
som ett sätt att hjälpa sig själv i sin egen hantering (Tedlie-Moskowitz, Wrubel, R. Hult, & Maurer, 
2013). 
 
De saker som enligt Meleis et al. (2000) menar har betydelse för en transition är förändringar i livet, i 
hälsan, bland relationer och i omgivningen. Det är faktorer som berörs av de personer som har fått en 
hiv-diagnos. Livet och hälsan går i detta fall lite hand i hand. Att få en kronisk sjukdom förändrar livet 
genom att förändra hälsan. Hos personerna framkommer det inte bara att den fysiska hälsan påverkas, 
utan även den psykiska relaterat till skam, skuld och andra känslor som påverkar välbefinnandet. 
Personernas hiv-diagnoser bemöts olika från människor i omgivningen. Antingen blir personerna 
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bemötta med mer kärlek och värme än tidigare, medan andra blir förskjutna och illa behandlade 
(Meleis et al., 2000). Transitionen innefattar de olika stegen, övergångar och förändringar som 
personerna genomgår tillsammans med sin sjukdom. Det kan ses en övergång från ”situation av 
sjukdom”, ”nära döden”, ”social isolering” och “till en ny chans i livet”. ”Situation av sjukdom” 
uppkommer när personen får sitt hiv-besked och inser att denne är sjuk. ”Nära döden” kan förknippas 
med de känslor som framkommer vid beskedet, att döden kommer att inträffa men också de som är 
nära döden på grund av att deras hiv-virus övergått till en aids-diagnos. En ”social isolering” kan 
handla om rädslan att bli avvisad och diskriminerad, att bli illa bemött och särbehandlad inom vården, 
att bli förskjuten av sin familj, att vilja vara ensam och inte berätta för någon om sin diagnos (Robins, 
2005). När en transition är kopplad till stigmatisering kan känslotillstånd hämmas (Meleis et al., 
2000). För att underlätta transitionen bör åtgärder vidtas (Kralik, 2002) och strategierna som 
personerna använder är olika. De åtgärder som uppkommer i resultatet i samband med att hantera sin 
sjukdom är att berätta för andra, att offentligt komma ut med sin hiv-diagnos eller att inte komma ut. 
Att bemöta sin rädsla för stigmatisering och diskriminering, engagera sig i olika organisationer eller 
skriva böcker är även det åtgärder som framkommer. Enligt Kralik (2002) handlar transitionen om att 
leva med ständiga förändringar vilket kan ses i resultatet, att från ett besked om en kronisk sjukdom, 
till att tro att döden skall infinna sig och sedan veta att det finns bromsmediciner, som kommer att 
leda till att livet kan levas i princip som vanligt. Flera personer accepterar sin förändrade livssituation 
och det är något som krävs för att genomgå en transition (Gennep refererad i Wilkins & Woodgate, 
2006). För att genomgå en transition krävs det engagemang (Meleis et al. 2000). Det tydliggörs hos 
flera personer när de säger att de väljer att leva, de väljer livet och att leva i nuet.  
 
Det finns tidigare forskning som visar på att det inte alls går att återgå till det liv som levdes innan 
diagnosen. Utöver det faktum att medicinerna måste tas på regelbundna tider påverkar även de 
regelbundna läkarbesöken vardagen och de relationer som finns. Framför allt kan det bli jobbigt i 
professionella förhållanden, så som relationen till chefen om diagnosen hemlighålls (Rocha Bortolotti, 
Spindola, Taquette, Fernandes da Fonte, Prince Pinheiro, & Ribeiro Francisco, 2014). Stöd och 
betydande relationer visar sig vara en viktig del i avgörandet angående om ett berättade ska ske eller 
inte. Det finns forskning som visar på att betydande relationer är en viktig del för att våga berätta 
(Farrell & Comiskey, 2013), vilket kan vara en stor utmaning enligt Russel & Seeley (2010). En studie 
gjord bland ungdomar som lever med hiv framkommer det att de hellre höll smittan hemlig för såväl 
familj som vänner än att riskera den ensamhet och övergivenhet som kan uppstå vid ett berättande 
(Rocha Bortolotti et al., 2014), vilket även framkommer i arbetet. En ökad kunskap inom området 
leder till en förståelse för personers individuella upplevelser. Som sjuksköterska är det viktigt att 
bemöta varje person på samma villkor därför är det också viktigt att det finns kunskap som gör det 
möjligt. Trots att det gått så pass lång tid sedan sjukdomen upptäcktes så finns det förhållandevis lite 
kunskap kring sjukdomen bland vårdpersonal vilket leder till fördomar samt rädsla (Fernandez, 
Vazquez & Diaz, 2004). Det ingår i sjuksköterskans profession att söka ny kunskap och att hela tiden 
hålla sig uppdaterad (Socialstyrelsen, 2005). Genom att vara medveten om den stigmatisering som 
finns i samband med sjukdomen kan arbete för ett bättre välbefinnande hos personen göras (Blank et 
al., 2014). Sjuksköterskan är delaktig och involverad i de flesta vårdområden gällande personen och 
har därmed en central roll inom sjukvården (Blank et al., 2014; Massey, 2014). Att vårda en person 
som har en hiv-diagnos ska kunna jämföras med den vård som ges till vilken person som helst som har 
en kronisk sjukdom. Det krävs rådgivning samt vägledning, dock kommer det finnas tillfällen då en 
mer specialiserad profession är lämplig därför ska sjuksköterskan kunna läsa av om personen är i 
behov av detta (Blank et al., 2014). Det finns forskning som visar på att personerna upplever en större 
trygghet och en högre vårdkvalitet vid kontakt med specialistsjuksköterska (Tunnicliff, Piercy, 
Bowman, Hughes, & Goyder, 2013). Bromsmedicinerna påverkar inte bara den fysiska hälsan utan 
även den psykiska och det ska sjuksköterskan vara medveten om samt informera personen om. Det 
finns ett samband mellan hiv-diagnos och depression, isolering samt skuldkänslor (Blank et al., 2014). 
Det är viktigt att främja den psykiska hälsan och välbefinnandet, inte bara den fysiska (Blank et al., 
2014; Massey, 2014). Som sjuksköterska måste en chans till vägledning ges till den personen och 
därför bör inte rädsla för att diskutera till exempel sexuella förbindelser finnas. Att bemöta personens 
oro och funderingar är en viktig uppgift som sjuksköterskan har. En annan uppgift är att involvera 
personen i sin egen vård, för att kunna göra det krävs det kunskap och färdigheter (Massey, 2014). 
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Slutsatser  

 

Det som framkom i studien var upplevelsen av att få ett hiv-besked samt hur det hanteras. Strategierna 
var olika men ett accepterande var något som var av stor betydelse för att kunna klara av den 
transition som en kronisk sjukdom förde med sig. Från att slitas mellan hopp och förtvivlan till att ta 
upp kampen och finna kontroll över sin egen situation var något som uppenbarades. Denna studie kan 
bidra till att öka kunskap och minska stigmatiseringen inom sjukvården vilket leder till bättre och 
säkrare vård för den vårdsökande. Personerna slipper känna att någon dömer dem på förhand samt att 
vårdpersonalen har den kunskap som krävs och förståelse för personen. Med tanke på den okunskap 
som sjukvårdspersonal har samt den stigmatisering som finns hos dessa kan nästa steg i forskningen 
vara att titta på vilka åtgärder som kan förbättra kunskapen hos sjukvårdspersonal. Det för att 
personerna ska uppleva en så bra vård som möjligt. Ett annat perspektiv som vore intressant och 
viktigt att studera är hur närstående upplever situationen att leva i en nära relation med någon som 
har hiv. 
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Titel  Författare och 
utgivningsår  

Sammanfattning  

Ophelias resa.  Agneta Larsson 
& Ophelia 
Haanyama-
Ørum. 
Utgiven 2007.  

Boken om Ophelia Haanyama-Ørum spänner över två världar. 
Livet i som hiv-positiv i Sverige och ursprunget i Zambia.   
När Ophelia kom till Sverige i början av 1990-talet fick hon 
beskedet att hon var hiv-positiv. Hade hon bott kvar i Zambia 
hade hon inte levt idag.   
I Opelias resa får vi följa en kvinnas skildringar av hiv och aids 
i två olika världsdelar.  

Som en osynlig 
sten i mitt hjärta: 
en bok om HIV 
och aids i Sverige 
och  världen.  

Donald Boström 
& Mats Ögren 
Wanger.  
Utgiven 2009.  

I denna bok har livsupplevelser från 22 länder samlats. Unika 
berättelser där både män och kvinnor för första gången 
öppenhjärtligt berättar sin historia. Den skildrar fördomar 
och den stigmatisering som finns kring sjukdomen världen 
över. Men även det mod och vägran på att ge upp som finns 
bland de drabbade. Några av världens främsta experter inom 
området hiv berättar även om sjukdomens omfattning och 
utveckling samt vilka bromsmediciner som finns.  

Fotspår - om hiv 
och om att leva.  

Steve Sjöquist.   
Utgiven 2010.  

Här får vi följa Steves skildring av att leva med hiv i Sverige 
där utgångspunkten fokuserar på dagens samhälle. Men även 
hur det var för några decennier sedan.    

Sighsten.  Sighsten 
Herrgård & Carl 
Otto Werkelid.   
Utgiven 1988.  

I Boken Sighsten får vi följa Sighstens uppväxt och liv som en 
glamourös modeskapare. Den skildrar även upplevelsen av att 
drabbas av hiv under mitten av 80-talet. Här får vi följa 
Sighstens kamp mot sjukdomen innan bromsmediciner 
utvecklats.  

Mitt positiva liv.  Andreas 
Lundstedt & 
Cecilia 
Blankens.  
Utgiven 2012.   

I Boken mitt positiva liv får vi följa Andreas Lundstedts liv, 
från barnsben med talangjakter och förälskelser till New York, 
Alcazar och fram till dess att resten av Sverige ett decennium 
senare fick veta att han var hiv-positiv. Det är en bok som 
skildrar Andreas tankar och känslor kring sjukdomen och hur 
den påverkar hans vardag.    

 

 


