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Sammanfattning  
 
Bakgrund:  Humant immunbristvirus (hiv) är en sjukdom som aldrig läker men med 
bromsmedicinerna kan livet för de drabbade fortsätta som innan. Sjukdomen har funnits i ca 
30 år och fortfarande finns mycket skam och oro kring diagnosen. För att sjuksköterskor ska 
kunna utföra personcentrerad omvårdnad och ha ett professionellt bemötande är det viktigt att 
de innehar kunskap och kännedom om hur det är att vara hiv-positiv. 
Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser efter att ha blivit diagnostiserade med hiv. 
Metod: Litteraturstudien baserades på fyra patografier. Dataanalysen genomfördes utifrån 
Elo och Kyngäs beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier och nio underkategorier. Personernas 
upplevelser efter att ha diagnostiserats med hiv var många och var ofta relaterade till 
varandra. Upplevelsen av hur hiv påverkat livslusten, både positivt och negativt, var ett 
tydligt genomgående tema. Personerna beskrev även upplevelsen av hur stödet hade stor 
betydelse för att de skulle kunna leva ett bra liv trots diagnosen samt stigmatiseringen och 
dess påverkan på bemötandet. 
Slutsats: Personer som lever med en hiv-diagnos upplevde skam och oro kring sin situation. 
Bristen på kunskap hos sjuksköterskor ledde till att de blev dåligt bemötta när de sökte vård. 
Under den tid personerna saknade stöd från närstående och bekanta upplevde de ofta en ökad 
ångest och nedstämdhet och i vissa fall även depression. Stödet från närstående utgjorde en 
stor del i att förbättra deras livssituation och hjälpte dom att acceptera sin diagnos. 
 
Nyckelord: Diagnos, Hiv, Patografi, Upplevelser  
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Inledning 

Humant immunbristvirus, hiv, är en infektion som lagras i kroppens DNA och angriper 

kroppens immunförsvar. Idag finns inget botemedel eller vaccin utan endast bromsmediciner, 

vilket betyder att personer som blir smittade har sjukdomen hela livet 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Trots att bromsmedicinerna och vården har blivit bättre för 

hiv-smittade fortsätter det att vara en skamfylld sjukdom att få (Chambers et. al., 2015). 

Skammen som finns kring hiv leder till att personer som bär på hiv-smittan ofta mår psykiskt 

dåligt då de känner att de behöver dölja sin sjukdom för att inte riskera att bli utstötta och 

isolerade från sina bekanta och närstående (Lee, Mccoy & Vreeman, 2017). Det är viktigt att 

personer som blivit smittade av sjukdomen får psykosocialt stöd för att få del av den 

information som finns kring att vara hiv-positiv, men också för att se till att personen förstår 

innebörden av att leva med en sjukdom som aldrig läker (ibid.).  

 

Stutterheim et. al. (2014) menar att många sjuksköterskor har svårt att veta hur de ska bemöta 

en person som bär på hiv-infektionen då de bara har grundläggande kunskaper kring 

sjukdomen. Sjuksköterskorna upplever en oro kring att själva bli smittade och känner att det 

inte finns tillräckligt med uppdaterad information om hur de ska förhålla sig till personer som 

är hiv-positiva. Mötet mellan sjuksköterskor och en hiv-positiv person kan se olika ut 

beroende på hur situationen ser ut (ibid.). Att bli dåligt bemött och möta fördomar inom 

vården bidrar till stor del till att personer som diagnostiserats med hiv mår dåligt psykiskt 

(Lee, Mccoy & Vreeman, 2017).  Avsaknaden av kunskap samt svårigheterna kring 

bemötandet och vårdandet av en person som är diagnostiserad med hiv. För att främja den 

personcentrerade vården och underlätta bemötandet av personer som är diagnostiserade med 

hiv är det av stor vikt att belysa detta ämne mer (Stutterheim et. al., 2014).  
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Bakgrund 

Hiv 

Hiv är en förkortning för Humant immunbristvirus (Folkhälsomyndigheten, 2018). Hiv-

viruset är ett retrovirus vilket innebär att viruset hela tiden ändrar form och utseende. Detta 

gör det svårt att hitta ett botemedel eller vaccin. Idag finns inget botemedel mot hiv utan 

endast bromsmediciner som fördröjer sjukdomsförloppet. Hiv-viruset lagras i kroppens 

arvsmassa vilket gör att en person som smittats av hiv har sjukdomen hela sin livstid då 

sjukdomen inte kan läka spontant (ibid.). En obehandlad hiv-infektion kan leda till Acquired 

Immunodeficiency Syndrome (aids). Aids är ett sjukdomstillstånd som uppkommer då 

personens immunförsvar försämras och därmed får svårare att bekämpa infektioner och 

sjukdomar på egen hand (Laguette, Brégnard, Benichou & Basmaciogullari, 2010).  

Hiv har funnits i ca 30 år och under den korta tiden har mycket förändrats men ändå finns 

skammen och rädslan kring sjukdomen kvar runt om i världen (Peng-Ho och Goh, 2017). 

Personer som diagnostiserats med hiv drabbas ofta av psykisk ohälsa som till exempel 

depression och ångest (Lee, Mccoy och Vreeman, 2017). Den psykiska ohälsan beror på 

skammen och tabun kring hiv samt tabun kring att prata om sexuell hälsa i allmänhet (Herdt, 

2001). Skammen bidrar även till att det är fler som drabbas av aids innan de testar sig för hiv, 

på grund av rädslan för att testas positiv och bli utstött av sina närstående (Limbasiya, 

Prabhakar och Gadhavi, 2018). Personer som blivit särbehandlade och separerade från övriga 

patienter kände sig ofta mindre värda än icke hiv-positiva (Chambers et. al., 2015). Hiv-

positiva personer kände sig isolerade från omgivningen som inte var smittade eftersom att 

omgivningen inte förstod vad de kämpade med. Genom att dela med sig av sin livshistoria 

med andra som inte bar på sjukdomen kunde de kände sig viktiga och att de bidrog till att 

upplysa omvärlden om hiv. Eriksson (1987) förklarar att en känsla av samhörighet uppstår 

med lyssnaren när personen får dela med sig av sina upplevelser och historier. Känslan av 

samhörighet kan i sig ha en helande effekt och inlevelse på personen. 

Att leva med en sjukdom som inte läker 

Efter att bromsmedicinerna kom, övergick hiv från att vara en dödlig sjukdom till en sjukdom 

som går att leva med hela livet (Folkhälsomyndigheten, 2018; Chambers et. al., 2015; 

Brashers, Neidig, Cardillo, Dobbs, Russel & Haas, 1999). Att gå från att vara döende till att 

kunna leva med sjukdomen gjorde att de drabbade behövde strukturera om deras liv. Genom 
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att börja tänka på framtiden kunde de dels få tillbaka hoppet om att kunna leva, men också 

börja hantera de psykiska måendet. Rädslan för att dö försvann medan rädslan för att bli 

ensam och utstött fanns kvar. De behövde även ändra sitt sätt att se på livet eftersom att de nu 

skulle leva vidare. Detta bidrog till en ångest över att plötsligt inte ha någon plan över hur 

livet skulle fortsätta (Brashers et. al., 1999). Enligt Peng-Ho och Goh (2017) kan en svår 

livslång sjukdom leda till en förlust av självkänsla och personlig identitet. Trots att hiv 

numera är en sjukdom som går att hantera, innebär infektionen fortfarande en stor 

omställning från hur livet tidigare sett ut för hiv-positiva. Detta på grund av att sjukdomen 

gör det nödvändigt att förändra vanor och beteenden som tidigare varit en del i personens 

vardag och därmed spelat en roll i personens självbild (ibid.). Chambers et. al. (2015) skriver 

att kampen för de som levde med hiv istället blev att hantera hur samhället ser på sjukdomen 

och de som var smittade. När botemedlet kom uppstod ett hopp hos de drabbade om att de 

stigman som fanns skulle övergå till acceptans och förståelse. Trots de medicinska framsteg 

som gjorts kring sjukdomen, kvarstår skammen och tabun kring sjukdomen vilket gör det 

svårt att prata om hiv (ibid.).  

Samhällets och sjukvårdens syn på hiv   

Hiv är en sjukdom som ur ett socialt perspektiv innebär mycket stigma och tabu (Peng-Ho & 

Goh, 2017). Stigmat är skapat av kulturen i samhället som en effekt av något som för 

människorna i det, inte tillhör det normala (ibid.). Stigmatiseringen beror på avsaknaden av 

kunskap kring hur hiv påverkar kroppen samt hur det sprids vilket leder till personer som är 

hiv-positiva upplever en känsla av diskriminering och dåligt bemötande (Limbasiya, 

Prabhakar & Gadhavi, 2018; Chambers et. al., 2015). En upplevelse är individuell och går 

aldrig att helt förstå av någon annan än personen som faktiskt upplever händelsen (Laing, 

1982).  Stigmatiseringen som samhället skapat bidrar till en inre personlig stigmatisering hos 

de drabbade som leder till att de nedvärderar sig själva (Peng-Ho & Goh, 2017). Denna 

stigmatisering skapar en skam för de som drabbas eftersom att de blir nedvärderade av både 

sig själva och samhället (ibid.). Även diagnostiserandet av sjukdomen är svårare eftersom att 

stigmat skapar en rädsla för att testa sig då många är rädda för att få ett positivt provsvar och 

hur det kan komma att påverka deras sociala liv (Limbasiya et. al., 2018).  

 

Personer som har en närstående eller bekant som bär på infektionen har en mer öppen syn på 

hiv (Limbasiya et. al., 2018). Även de med en högre utbildning är mindre fördomsfulla och 

inte lika diskriminerande jämfört med de som inte har samma utbildning. Personer som inte 
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har kunskap om hiv-infektionens smittsamhet och smittvägar var de som var mest 

nedvärderande och diskriminerande (ibid.). 

 

Limbasiya et. al. (2018) förklarar att denna stigmatisering skapar en stor utmaning för 

förebyggandet av hiv då många är rädda för att prata om sjukdomen (ibid.). Stutterheim et. al. 

(2014) menar att sjuksköterskor upplever att även fast de har grundläggande kunskap kring 

hiv, så känns den inte tillräcklig. Denna okunskap gör att sjuksköterskor ibland känner att de 

inte vet hur de ska bemöta personer med hiv eftersom att de känner sig oroliga över att själva 

bli smittade (Stutterheim et. al., 2014; Wagner, McShane, Hart & Margolese, 2016). Den 

personcentrerade vården blir lidande vid denna okunskap då de inte ser hela personen utan 

bara deras diagnos (ibid.). Att kunna se hela personen och inte enbart hiv-diagnosen utgör en 

viktig del av sjuksköterskans arbete. När den personcentrerade vården brister upplevs 

sjukvården som något negativt (Lee, Mccoy, Vreeman, 2014). 

Teoretisk referensram 

Livsvärld 

Innebörden av begreppet livsvärld är svårt att definiera då den kan uppfattas olika beroende 

på olika personer (Bengtsson, 1998). Detta kan beskrivas genom hur den enskilda personen 

ser och upplever världen genom olika händelser. Livsvärldsperspektivet är både en objektiv 

samt en subjektiv upplevelse eftersom att den objektiva världen uppfattas subjektivt av den 

enskilda personen. Personer som upplever samma händelser kan antingen ha liknande 

upplevelser som varandra, men de kan också upplevas olika och beror på personens tidigare 

upplevelser och erfarenheter (ibid.). Enligt Brashers et. al (1999) påverkar hiv-diagnosen 

personers livsvärld på flera olika sätt. Många känner sig oroliga kring osäkerheten och 

ovetandet av att möjligtvis vara smittad. De känner även ett ovetande kring hur sjukdomen 

kan komma att påverka personerna. Personer som diagnostiserats med hiv upplever ofta det 

svårt att behålla sin sociala identitet och roll. Vissa upplever att omgivningens tankar kring 

diagnosen samt att avsaknaden av kunskap gör det svårt att vara öppen och berätta om sin 

diagnos (ibid.).  

Inom livsvärldsperspektivet utgör personens egna berättelse den största delen av teorin 

(Hörberg, Ozolins & Ekebergh, 2011). Berättelsen kan göra så att personer runt omkring blir 

medvetna om hur den andre upplever och ser på omvärlden (ibid.). Personer som lever med 

hiv upplever ofta att okunskapen och stigmatiseringen som finns kring hiv-diagnosen gör att 
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det är svårt att prata om sjukdomen, men också att de inte känner sig lika välkomna i 

samhället som personer som inte lever med hiv (Chambers et. al., 2015). Genom att berätta 

om den drabbade personens erfarenheter, kan man använda deras historia som verktyg inom 

vården eller i andra sammanhang där de uppkommer svårigheter utifrån deras livsvärld 

(Hörberg, Ozolins & Ekebergh, 2011).   

Problematisering  

Hiv är en sjukdom som det inte pratas mycket om i samhället. Detta bidrar till att personer 

som blivit smittade är rädda för att berätta om sin sjukdom för personer i deras närhet (Diaz, 

Neilands, Rodriguez & Padilla, 2016). Att det pratas och informeras för lite om hiv och hur 

sjukdomen smittas gör att det blir en skamfylld sjukdom att få (Herdt, 2001; Lee, Mccoy & 

Vreeman, 2017). Hiv överförs vid oskyddat sexuellt umgänge, via blod eller annan form av 

kroppsvätska från en person som bär på hiv-viruset, infektionen kan alltså inte spridas enbart 

via kroppskontakt (Folkhälsomyndigheten, 2018).  Efter att ha diagnostiserats med hiv är det 

vanligt att personerna upplever ångest och nedstämdhet (Lee, Mccoy & Vreeman, 2017). 

Sjuksköterskor som möter en hiv-smittad person känner ofta rädsla och oro över att själva bli 

smittade (Wagner et. al., 2016). Sjuksköterskor och läkare medger att de har grundläggande 

kunskap kring hiv men att den inte är tillräcklig (Stutterheim et. al., 2014). Skammen och 

tabun kring hiv upplever de som något som tillhör det förflutna. Personer som är smittade 

med hiv upplever att det får möta fördomar och dåligt bemötande när de söker sjukvård. 

Stutterheim et. al. (2014) förklarar att okunskapen kan, i en del fall, leda till att många 

sjuksköterskor inte vet hur de ska bete sig kring smittade personer. Sjuksköterskorna känner 

ofta att de behöver vidta extra skyddsåtgärder när de behandlar en person med hiv vilket i sig 

bidrar till ökad stigmatisering kring sjukdomen (ibid.).  

 

För att kunna bemöta personer med hiv professionellt och utföra personcentrerad omvårdnad 

är det viktigt att kunna förstå och ha kännedom om vad hiv innebär och hur det är att leva 

med sjukdomen (Folkhälsomyndigheten, 2018; Lee, Mccoy & Vreeman, 2017). För att ens 

kunna försöka förstå en enskild persons upplevelse behöver det finnas utrymme för en 

diskussion där personen fritt ska kunna beskriva sina tankar och känslor (Laing, 1982). 

Genom att utbilda sjuksköterskor kring hur personer med hiv upplever sjukdomen, bidrar de 

ökade kunskaperna till ökade möjligheter för en bättre vård till de drabbade (Lee, Mccoy & 

Vreeman, 2017). 
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Syfte 

Syftet var att belysa personers upplevelser efter att ha blivit diagnostiserade med hiv. 

Metod 

Design 

Syftet var att belysa personers upplevelser efter att ha blivit diagnostiserade med hiv, därför 

användes en litteraturstudie med kvalitativ design och en induktiv ansats då en sådan, enligt 

Polit och Beck (2017), har en holistisk utgångspunkt och syftar till att förstå helheten. I en 

kvalitativ studie används insamlingsmetoder som hjälper forskaren att beskriva en händelse 

eller ett fenomen utifrån personers upplevelser (Olsson och Sörensen, 2011). 

Insamlingsmetoder som vanligtvis används i en kvalitativ studie är intervjuer eller skrivna 

berättelser samt andra beskrivande texter. Denna litteraturstudie baserades på patografier 

vilket enligt Olsson och Sörensen (2011) är en form av biografi alltså en text som är skriven 

av eller om en person som har något att berätta om sitt liv. I en patografi skriver personen om 

sina upplevelser och erfarenheter av ett sjukdomstillstånd (ibid). Hunsaker-Hawkins (1999) 

beskriver att syftet med patografier är att beskriva hur en person upplever sjukdomar och 

trauman samt att diskutera kring upplevelser av vården. Patografier kan vara utformade på 

olika sätt, de kan antingen vara skrivna av personen själv eller så kan de vara skrivna av en 

utomstående som intervjuar och sedan skriver ur personens egna perspektiv (ibid.).  

En litteraturstudie innebär att litteraturen är informationskällan i studien (Olsson & Sörensen, 

2011). Det är viktigt att noggrannhet och trovärdighet beaktas samt att det skall vara 

primärkällor som används i den mån det går (ibid.).  

Urval 

För att välja ut patografier till studien användes inklusions- och exklusionskriterier. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) är inklusions- och exklusionskriterier nödvändiga för att 

resultatet ska besvara syftet på ett effektivt sätt (ibid.). Inklusionskriterier som användes för 

att välja patografier var att de skulle besvara syftet vilket innebär att de skulle handla om hiv 

och skildra personers upplevelser och tankar kring sjukdomen. För att kunna besvara syftet 

behöver de därför vara skrivna ur personernas egna perspektiv. Patografierna behövde 

dessutom vara skrivna på eller översatta till antingen svenska eller engelska då det är de språk 
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som skribenterna behärskar. Patografier skrivna innan år 2004 exkluderades för att få 

personernas upplevelse närmare nutidens värderingar och åsikter. 

Datainsamling 

Vid sökandet av patografier användes sökmotorn Libris som innehåller information om 

litteratur från alla Sveriges bibliotek. Libris är en del av det kungliga biblioteket och är en 

öppen plattform som skall hjälpa samhället att kunna använda Sveriges samtliga 

biblioteksresurser. Libris sökmotor är även ett hjälpmedel för högre utbildningar t. ex. 

högskola och universitet men också vid forskning (Libris, 2013).  

De sökkombinationer som användes vid sökningen av patografier var: hiv biografi, hiv 

patografi, hiv biography, Aids biography, Aids biografi, Aids patografi. Antal träffar och hur 

många böcker det var som exkluderades visas i bilaga 1. Då några böcker som valdes ut 

framkom under flera sökkombinationer sammanställdes sökningarna av de valda böcker i 

bilaga 2. Sökningen av patografierna gjordes ett flertal gånger för att säkerställa att ingen 

patografi missats som hade kunnat vara värdefull i resultatet.  Efter sökningen valdes sedan 

fyra patografier ut.  

Beskrivning av valda patografier 

Pånyttfödd (2014) skriven av Kenth Fredriksson  

Sammanfattning:  Kenth beskriver sin ungdom och livet fram tills han fick sin hiv-diagnos 

och livet efter. Hur han misstogs för att vara dement då allt pekade på att han var det , dock 

var det en läkare som inte trodde på det utan tog ett hiv-test på vinst och förlust. Hiv-testet 

visade positivt, och sedan får man följa hans upplevelser kring att få hiv-diagnosen och hur 

han hanterade sin vardag och rehabiliteringen till att fungera som innan han blev sjuk.  

 

Några dagar till: en ung kvinnas kamp mot Aids i Botswana (2004) skriven av Anna 

Koblanck 

Sammanfattning: Boken handlar om Patience, en ung kvinna från Botswana, som lever med 

hiv. Patience förklarar hur hon upplever allt ifrån diagnostisering till hur det är att leva med 

en kronisk sjukdom i ett samhälle fullt av stigman och kontroversialitet. Hon beskriver också 

om hur sjukdomen påverkar hennes relationer samt kampen för att göra sjukdomen mindre 

skamfylld. 

 

Fotspår: om hiv och om att leva (2010) skriven av Steve Sjöquist 
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Sammanfattning: Fotspår är en samling av Steve Sjöquists berättelser om sig själv och hans 

upplevelser kring att vara hiv-positiv, som är betydelsefulla av honom. Men också hur 

han  upplevde det att gå från en dödlig sjukdom till ett kronisk tillstånd eftersom han blev 

sjuk innan bromsmedicinerna kom. Många av Steves vänner från hans sjukhusvistelse dog då 

deras kropp inte orkade längre trots att de påbörjade behandling med bromsmediciner och 

han skriver även om känslan av att vara den som överlevde av hans vänner.  

 

Positive: surviving my bullies, finding hope, and living to change the world : a memoir 

(2014) av Paige Rawl med hjälp av Ali Benjamin 

Sammanfattning: Positive handlar om Paige som blev smittad med hiv av sin mamma i 

samband med att hon föddes. I boken beskriver hon vilka hinder och problem hon stött på 

som hiv-positiv, hur hon överkom dessa samt hur hennes skolgång påverkas efter att alla fick 

reda på hennes sjukdomstillstånd. 

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys med användes för att kunna systematisera data utifrån ett 

objektivt synsätt (Olsson & Sörensen, 2011). Genom att förklara olika fenomen samt ge en 

tydlig beskrivning av valt fenomen, kategoriseras informationen för kunna se eventuella 

mönster i texten. I denna studie användes en innehållsanalys med induktiv ansats av Elo och 

Kyngäs (2008) för att ge en djupare förståelse om vad texten verkligen handlar om. Metoden 

är bra att använda när stora mängder data analyseras. En innehållsanalys kan vara latent eller 

manifest. Vid en latent metod, tolkas även det inte så uppenbara i texten och den som studerar 

texten läser mellan raderna för att se om det finns en djupare mening. En manifest 

innehållsanalys, analyserar endast det som står i texten och några djupare tolkningar 

genomförs inte (Elo & Kyngäs, 2008). Datan analyserades, i denna studie, utifrån sitt 

manifesta innehåll.  

De valda patografierna lästes flertalet gånger för att få en förståelse vad författarna känner 

och menar i de skrivna orden. Under läsningens gång antecknades koder i marginalen eller i 

ett anteckningsblock bredvid, en så kallad öppen kodning. Vid varje läsning skrevs nya 

anteckningar när det framkom något som inte upptäcktes vid andra lästillfällen.  

Anteckningarna fördes sedan in i ett kodningsark och sedan delades de in i olika 

underrubriker (Elo & Kyngäs, 2008). Detta gjordes för att kunna para ihop liknande ord med 

varandra för att minska antalet underrubriker och kategorier som skall besvara syftet. Detta 
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gjorde det lättare att beskriva och öka förståelsen för fenomenet som sedan presenterades i 

resultatdelen av studien. 

Efter att ha läst patografierna diskuterades innehållet och den öppna kodningen. Vid 

diskussionen delades sedan koderna in i olika underkategorier och sedan till huvudkategorier 

för att kunna besvara syftet. Begreppen placerades i en tabell för att göra det tydligare vilka 

begrepp som  tillhörde vilken underkategori och huvudkategori. Underkategorierna och 

huvudkategorierna användes sedan för att utforma resultatet (Bilaga 3).  

 

Etiska överväganden 

Vid analys av patografier var det viktigt att visa respekt och hänsyn (Sandman & Kjellström, 

2013). Enligt Upphovsrättslagen (SFS 1980:729) är texter och böcker som blivit publicerade 

för allmänheten tillåtna att använda utan att författaren behöver ge sitt godkännande. 

Eftersom patografierna offentliggjordes med samtycke av författarna och personerna som var 

med i patografierna, anses det därför vara tillåtet att använda dessa i resultatet (ibid.). 

Trots att böckerna var publicerade för allmänheten, var det viktigt att tänka på att författarna 

inte gav ut sin bok för att den skulle analyseras av andra. Respekt och hänsyn visades genom 

att patografierna lästes flertalet gånger och den öppna kodning som genomfördes, gjordes 

textnära genom att använda begrepp och synonymer till det som stod i texten. Att använda sig 

av enbart fyra patografier innebär att vi endast få fyra personers upplevelser och att resultaten 

i studien kan bli generaliserade över alla personer som är diagnostiserade med hiv. I studien 

följdes autonomiprincipen och inte-skadaprincipen då båda principerna handlar om att 

respektera och bevara personernas integritet och värdighet (Olsson och Sörensen, 2011). 

Autonomiprincipen följdes genom att visa respekt oavsett vilka handlingar samt 

ställningstagande någon skrev eller pratade om utifrån sitt självbestämmande. Eftersom att 

författarna valt att ge ut patografierna för allmänheten att läsa följdes principerna efter bästa 

förmåga. Att studera personers upplevelser efter att de har blivit diagnostiserade med hiv ger 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal en chans att kunna se hur personer med hiv upplever 

olika saker men också en chans till att kunna läsa på och förbättra sin kunskap om hiv. Nyttan 

i att studera detta ämnet är därför större än risken med att generalisera upplevelserna men 

också att författarna till patografierna inte är medvetna med att deras patografier analyseras.  
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Resultat 

I innehållsanalysen framkom det tre kategorier och nio underkategorier för att kunna besvara 

studiens syfte som var att belysa personers upplevelser efter att ha blivit diagnostiserade med 

hiv.  

 

 

Firgur 1. Överblick över huvud och underkategorier 

Hur hiv-diagnosen förändrar livslusten  

Hiv-diagnosens negativa påverkan på livslusten 

Personerna upplevde att livet togs ifrån dem när de fick sin hiv-diagnos (Koblanck, 2004; 

Sjöquist, 2010).  En person kände att det inte gick att planera framtiden då han inte visste hur 

länge han skulle leva (Sjöquist, 2014). Trots att de bromsmediciner som fanns gjorde 

sjukdomen lättare att hantera, så kände ofta de drabbade att de inte hade något att leva för 

eftersom att de känner att de var inte lika mycket värda som andra (Fredriksson, 2014; 

Sjöquist, 2010). Bakslag och motgångar i livet gällande dels hälsan, men även relationer var 

bidragande faktorer till att livslusten påverkades negativt. Avsaknaden av livslust gjorde att 

personerna drog sig undan från andra, vilket i sin tur bidrog till att känslan av hopplöshet blev 

större. (Fredriksson, 2014; Koblanck, 2004; Sjöquist, 2010). Saknaden över vänner och 

bekanta som antingen dog i aids eller som drog sig undan för att de har blivit smittade var 

något som aldrig gick över. Sorgen uttryckte sig olika beroende på hur deras liv förändrades. 

Hur hiv-diagosen 
förändrar livslusten

Hiv-disgnosens
negativa påverkan på 

livslusten

Hantering och 
bearbetning efter 

hiv-diagnosen 

Hur livslusten 
återvände

Stödets betydelse för 
personer med en hiv-

diagnos

När det sociala stödet
brister från närstående 

Det sociala stödets 
positiva påverkan 

Sjukvårdens stöd och 
positiva påverkan på 
peroner med en hiv-

diagos

Sjukvårdens negativa 
påverkan på personer 
med en  hiv-diagos

Stigmatiseringens 
påverkan på personer
med en hiv-diagnos

Sjukvårdens
påverkan av synen 
på personer med en 

hiv-diagnos

Omgivnigens 
påverkan av synen 
på personer med en 

hiv-diagnos



 

22 
 

Sorgen över att ha blivit smittad var något personerna alltid hade i åtanke (Koblanck, 2014; 

Rawl & Benjamin, 2014; Sjöquist, 2010).  

 

Det psykiska måendet försämrades när de fick sin diagnos då, främst beroende på samhällets 

syn kring hiv. Oron och ångesten som uppstod över vad som var påväg att hända var en stor 

del i deras tankar men också hur de skulle fortsätta leva som vanligt fanns där. Tankarna 

kring varför just de hade drabbats men även rädslan av att råka smitta någon annan tyngde 

personerna (Fredriksson, 2014; Koblanck, 2004; Sjöquist, 2010). En person levde nedtryckt 

och mobbad genom en stor del av hennes uppväxt för att hon var hiv-smittad. Hon kände att 

hon hela tiden behövde vara på sin vakt på grund av den psykiska mobbningen som pågick 

(Rawl & Benjamin, 2014). I och med de olika komplikationer som tillstött för två av 

personerna hade de, i perioder, inte samma ork och förmågor som tidigare. Att kunna utföra 

vardagssysslor var något de behövde lära sig på nytt (Fredriksson, 2014; Sjöquist, 2010). 

Personerna upplevde att de hela tiden behövde vara uppmärksamma på eventuella symtom 

som kunde orsaka en försämring i sin hiv-infektion. För att förhindra komplikationer kände 

de därför att det var viktigt att upprätthålla den fysiska hälsan (Koblanck, 2004; Rawl & 

Benjamin, 2014).  

 

Hantering och bearbetning efter hiv-diagnosen  

Personerna upplevde att de kunde bearbeta situationen genom att berätta sin historia. Detta 

hjälpte personerna till att dels börja acceptera situationen men också för att de ville bidra till 

att skammen kring hiv ska minska (Fredriksson, 2014; Koblanck, 2004; Rawl & Benjamin, 

2014; Sjöquist, 2010). Att få någon form av professionell hjälp att bearbeta situationen har 

även hjälpt personerna att inse att de är precis som vilken annan person som helst och kan 

göra samma saker som alla andra. De har även fått bygga upp sin självrespekt och självkänsla 

igen då den har blivit lidande kring hela situationen (Fredriksson, 2014; Rawl & Benjamin, 

2014; Sjöquist, 2010). Att kunna bearbeta situationen som personerna hade hamnat i såg 

olika ut. I början av sjukdomen ville de inte inse eller acceptera att just de var smittade 

(Fredriksson, 2014; Sjöquist, 2010). Personerna förnekar också att de har sjukdomen dels för 

att skydda sig själva, men även för att skydda omgivningen. Ifall ingen vet om sjukdomen, 

finns den inte (Koblanck, 2004; Rawl & Benjamin, 2014). Förnekelsen innebär ofta en oro 

och obehag hos personerna. Att förneka att de har drabbats kan leda till att de tappar hoppet 
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till att leva men det hjälper även personerna att tillfälligt fungera som vanligt (Koblanck, 

2004; Rawl & Benjamin, 2014; Sjöquist, 2010).  

För att börja acceptera situationen berättade personerna för närstående om sin diagnos vilket 

hjälpte dom att bearbeta diagnosen. Genom att börja acceptera sin sjukdom får personerna 

tillbaka sin självkänsla och självrespekt vilket innebär att de vågar leva livet som de gjorde 

innan sjukdomen eller att påbörja ett nytt liv efter de erfarenheter och händelser som kommit 

i och med sjukdomen och accepterandet av det. Detta hjälpte dem att få tillbaka sin 

självkänsla och självrespekt (Fredriksson, 2014; Rawl & Benjamin, 2014; Sjöquist, 2010).  

Hur livslusten återvände 

Hiv-diagnosen förändrade vardagen för tre av personerna (Fredriksson, 2014; Koblanck, 

2004; Sjöquist, 2010). Personerna upplevde att genom att planera framtiden kunde de känna 

att livsviljan kom tillbaka. Viljan och kämpaglöden hos en person är till stor del i att bevara 

livsviljan (Sjöquist, 2010). Bromsmedicinerna mot hiv har gett personer som är smittade en 

helt annan utgångspunkt vilket gör att hiv-diagnosen inte längre hindrar dem från att leva som 

vanligt. Livslusten kom tillbaka när de började acceptera sin diagnos (Fredriksson, 2014; 

Koblanck, 2004; Rawl & Benjamin, 2014; Sjöquist, 2010). Hoppet var en stor del i livet men 

även att ha accepterat sin diagnos gjorde det lättare att tackla motgångar i livet (Fredriksson, 

2014; Sjöquist, 2010). Personerna upplevde glädje i vardagen trots sin sjukdom. De berättar 

om tiden de tog för personerna att inse att de kunde uppleva glädje genom att göra olika 

aktiviteter som de tyckte var kul. Detta bidrog i sig till ökad livskvalité. Glädjen påverkades 

mycket av att socialisera sig med nya bekanta men också av att kunna ta upp kontakten med 

gamla bekanta som de tidigare haft kontakt med. Genom att inte tänka för mycket på hur livet 

har varit samt hur livet kommer se ut i framtiden utan istället fokusera på att leva i nuet, 

kände personerna en ökad livskvalité (Fredriksson, 2014; Koblanck, 2004; Rawl & Benjamin, 

2014; Sjöquist, 2010). “En kort tid efter mitt hivbesked bestämde jag mig för att leva så öppet 

som möjligt för att inte krympa och dö i tystnad”. - Sjöquist, 2010 s. 88 

  

Stödets betydelse för personer med en hiv-diagnos 

När det sociala stödet brister från närstående  

Innan personerna berättade för närstående kände de avsaknaden av stöd då ingen förstod 

deras situation för att ingen visste om att de var hiv-positiva. När de berättade att de var hiv-
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positiva var de många i deras närhet som vände ryggen till och inte ville ha med dem att göra, 

vilket gjorde att tilliten till andra personer minskade. Utlämnad och utsatt var vanliga känslor 

hos de personer som miste en del av sina närstående när de berättade om sin diagnos. 

 

“I remembered her face, that wide bright smile that offered no help 

whatsoever. I hated her. I swear to God, I hated Miss Ward, just like i 

hated everyone I had left behind. The very thought of them made me 

bitter.” - Rawl & Benjamin, 2014 s. 173.   

 

Att inte kunna vända sig till de som vanligtvis fanns där bidrog till en stor saknad eftersom att 

de inte längre ville vara delaktiga. Men även en del frustration och förakt mot de som inte 

ville finnas där för personerna (Rawl & Benjamin, 2014). Personerna upplevde även en 

avsaknad av stöd från en del sjukvårdspersonal eftersom deras attityd var dålig och de ansåg 

att de hiv-positiva personerna fick skylla sig själva (Koblanck, 2004; Fredriksson, 2014).  

 

Det sociala stödets positiva påverkan från närstående  

Det största sociala stödet upplevdes komma från vänner som också var drabbade av 

sjukdomen (Fredriksson, 2014; Koblanck, 2004; Rawl & Benjamin, 2014;Sjöquist, 2010). Att 

kunna prata med någon som själv hade erfarenheter av situationen gjorde att personerna 

kunde känna samhörighet och behövde inte vara oroliga för att bli dömda eller nedvärderade. 

Det bidrog också till att personerna fick bearbeta det svåra i att få en hiv-diagnos, inte endast 

det fysiska utan även det psykosociala aspekterna. Något som påverkade känslan av stöd 

positivt var när vänner och närstående engagerade sig och försökte sätta sig in i situationen. 

Att se engagemanget och viljan att vara delaktiga gjorde att personerna upplevde en känsla av 

samhörighet och tacksamhet, trots att de närstående inte var smittade (Fredriksson, 2014; 

Koblanck, 2004; Rawl & Benjamin, 2014). Det sociala stödet behövs också när de personer 

som bär på smittan möter bakslag och motgångar i livet som kan göra att de känner att de inte 

har något hopp kvar. Stödet kan hjälpa personerna att få tillbaka hoppet samt en känsla av att 

de har personer runt omkring sig som bryr sig om dem (Fredriksson, 2014; Koblanck, 2004; 

Rawl & Benjamin, 2014; Sjöquist, 2010). 
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“I liked that I could sit with anyone at lunch, that i could approach 

anyone in the hallway. I like that I never once felt left out. [...] I liked not 

feeling alone.” - Rawl & Benjamin, 2014. s.175-176. 

 

Sjukvårdens stöd och positiva påverkan på personer med en hiv-diagnos 

I de flesta gånger personerna behövde uppsöka sjukvården upplevde de att de fick ett gott 

bemötande trots att de var hiv-positiva. De blev sedda som den personen de var och inte 

enbart att de var diagnostiserade med hiv. Att bli bemött som alla andra betydde mycket för 

de som är HIV-positiva då de känner att de är annorlunda än alla andra (Fredriksson, 2014; 

Koblanck, 2004; Rawl & Benjamin, 2014; Sjöquist, 2010). De tycker också det är ett bra 

bemötande när de inte bara är personer med HIV som är där för att få sjukvård (Fredriksson, 

2014; Sjöquist, 2010). Att få komma tillbaka till samma sjuksköterska vid varje 

sjukvårdsbesök kände personerna att sjukvården tänkte lite extra på de för att de skulle slippa 

att behöva ta allt från början igen (Fredriksson, 2014; Sjöquist, 2010). Stödet som kom från 

personens vanliga sjuksköterska var betydelsefullt då han alltid kunde ringa under 

vårdcentralens eller mottagningens öppettider för att fråga om eventuella nytillkomna 

symtom eller bara att få prata av sig (Sjöquist, 2010).  

 

Sjukvårdens negativa påverkan på personer med en hiv-diagnos 

Vid enstaka tillfällen upplevde de dåligt bemötande främst de gånger de träffade nyutbildad 

personal eller sjuksköterskor de aldrig träffat innan blev bemötandet från sjuksköterskorna  

dåligt. Att de behövde vänta längre än alla andra inför bokade sjukvårdsbesök hände 

upprepade gånger, även om sjukvården visste att personerna var smittade med hiv 

(Fredriksson, 2014; Koblanck, 2004). En person upplevde att hans läkare inte tog honom på 

allvar hur sjuk han var. Då läkaren vägrade hjälpa honom att ansöka om pengar från 

försäkringskassan då han enligt läkaren kunde de själv vilket resulterade i att han blev utan 

pengar och tilliten till sjukvården försvann (Fredriksson, 2014). Personerna skriver även att 

de upplevde att okunskapen och stigamterseringen kring hiv var en stor bidragande faktor 

som bidrog till att de blev bemötta eller behandlade annorlunda än andra patienter 

(Fredriksson, 2014; Koblanck, 2004; Rawl & Benjamin, 2014; Sjöquist, 2010). 
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Stigmatiseringens påverkan på personer med en hiv-diagnos   

Sjukvårdens påverkan av synen på personer med en hiv-diagnos 

Rädslan för att gå och testa sig för hiv fanns både utifrån hur omgivningen men också hur 

sjukvården skulle hantera och bemöta personerna (Koblanck, 2004; Sjöquist, 2010). 

Personerna upplevde att sjukvårdspersonal inte hade tillräcklig kunskap för att våga utföra 

vissa behandlingar utan viss skyddsutrustning. De var främst en person som upplevde att han 

kom från en annan planet när han blev sjuk ute på landet och behövde uppsöka sjukvård på 

ett annat sjukhus än det han brukade, då de inte var vana att ta hand om hiv-positiva( 

Sjöquist, 2010). Sjukvården har ett stort inflytande på övriga samhället då de sjukvården inte 

har god kunskap i har inte heller övriga samhället. Så särbehandlingen och stigmatiseringen 

som upplevs inom sjukvården upplevs i lika stor utsträckning som i övriga samhället  

(Fredriksson, 2014; Koblanck, 2004; Rawl & Benjamin, 2014; Sjöquist, 2010).   

Omgivningens påverkan av synen på personer med en hiv-diagnos 

Stigmatiseringen som fanns kring sjukdomen bidrog till att personerna kände mycket skam 

och oro kring hur omgivningen skulle reagera på hiv-diagnosen men också hur de skulle bli 

bemötta. Trots att personerna misstänkte att de var smittade under en lång tid, vågade de ändå 

inte testa sig. Personerna upplevde alltså att stigmatiseringen gjorde det svårare att testa sig 

än rädslan för att vara smittade av själva sjukdomen och alla konsekvenser som kommer med 

den (Koblanck, 2004; Sjöquist, 2010). Mobbningen och trakasserierna som personerna stötte 

på gjorde att de kände sig straffade för att de blivit smittade (Fredriksson, 2014; Koblanck, 

2004; Rawl & Benjamin, 2014; Sjöquist, 2010). Skammen gjorde även det svårt för 

personerna att berätta för sina närstående eftersom att deras reaktioner skulle vara extra 

viktiga för personerna (Fredriksson, 2014; Koblanck, 2004).  

 

“Och vi känner båda väl till konsekvenserna av skuld och skam och vad 

det gör med människor. Det handlar om känslor som krymper, isolerar 

och som bidrar till en dålig självkänsla, till utanförskap och ensamhet.”- 

Sjöquist, 2010 s. 76 

 

Ilskan över att det var just de som hade drabbats av hiv fanns hos tre av personerna. Ilskan 

var inte enbart riktat mot andra utan även mot de själva, som varit oförsiktiga i deras sexuella 

umgänge men också hur sjukvården hanterade deras diagnos (Fredriksson, 2014; Koblanck, 
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2004; Sjöquist, 2010). En person blev arg på sig själv över att hon berättade för sina 

klasskamrater om diagnosen eftersom att det slutade med att hon blev mobbad och utstött. 

Personen kände även ilska kring hur hennes nära vänner svek henne och vände ryggen till. 

Hon upplevde även att skolan och omgivningen bemötte henne på ett orättvist och 

diskriminerande sätt efter att de fått reda på diagnosen. När personen blev utsatt för 

mobbning var det hon som fick möta konsekvenserna istället för de som mobbat henne (Rawl 

& Benjamin, 2014).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna studie använde sig av en kvalitativ design med patografier. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) är den kvalitativa metoden bäst lämpad för att få en djupare förståelse över 

personers upplevelser och känslor samt erfarenheter kring olika fenomen då syftet var att 

belysa personers upplevelser efter att ha blivit diagnostiserade med hiv. En kvalitativ metod 

valdes eftersom att detta skulle kunna ge sjuksköterskor och samhället en ökad förståelse 

kring hur hiv-positiva upplever diagnosen. Detta kan i sin tur leda till att vården som hiv-

positiva mottar förbättras och stigmatiseringen kring hiv minskas. Fördelen med att använda 

sig av patografier var att upplevelserna var tydligt beskrivna och lätta att ta ut begrepp och 

meningar som besvarade syftet men också skrivna av personerna själva eller med hjälp av 

någon annan för att få fram hur de upplevde sin hiv-diagnos (Hunsaker-Hawkins, 1999). 

Nackdelen med att analysera patografier var att det var stora textmassor jämfört om man 

skulle ha valt att analysera vetenskapliga artiklar då deras textmassa kan vara mindre. Stora 

textmassor kan leda till att fel begrepp och meningar kunde ha tagits ut i innehållsanalysen. 

Eftersom att patografier beskriver en enskild persons subjektiva upplevelse, kan resultatet 

påverkas av att personen kan välja hur den ska vinkla sin text. Vid vetenskapliga artiklar 

beskrivs ofta flera personers upplevelser vilket hade kunnat påverka resultatet. De personer 

som medverkar och har skrivit patografierna har själva valt att publicera dessa för 

allmänheten. Därför ansågs de tillåtet att använda de namn och identiteter som beskrivs i 

patografierna.  

 

Libris användes som enskild sökmotor då relevanta patografier hittades men också för att 

Libris är en sammanställd bibliotekskatalog över Sveriges alla bibliotek. Sökordet Aids 
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användes då en obehandlad eller försämrad hiv-infektion kan leda till Aids och ansågs därför 

vara relevant för att inte missa några patografier (Laguette et. al., 2010). Detta gjorde att 

sökningen fick ett mer utökat sökresultat där böcker som inte användes i tidigare studier 

kunde ha hittats. Sökningen kunde ha blivit mer utökad genom att byta plats på 

kombinationen av sökord för att se om träffarna hade blivit annorlunda vilket kunde ha gjorts 

i sökprocessen.  

 

En av de valda patografierna var skriven på engelska och lästes därför fler gånger än de 

svenska för att minska risken för språkmissar. Även ett svensk-engelskt lexikon användes för 

ord som studiens författare uppfattade olika eller var osäkra på betydelsen av för att minska 

risken för feltolkningar och missförstånd. I och med att två av patografierna handlar om att 

leva med hiv i andra länder än Sverige kan resultatet blivit påverkat eftersom att kulturen och 

de socioekonomiska förutsättningarna kan se annorlunda ut än i Sverige. Patografierna valdes 

ut då det är viktigt att belysa upplevelser att vara hiv-positiv över hela världen oavsett vilken 

bakgrund och kultur personerna har. Ingen exkludering av kön och ålder gjordes då alla 

personers upplevelser ansågs vara relevanta att belysa. Detta kan kopplas tydligt till 

Bengtsson (1998) beskrivning av personer livsvärldsperspektiv då enligt honom ser alla den 

objektiva omvärlden subjektivt men vissa likheter kan förekomma.  

 

Den innehållsanalys som användes var Elo och Kyngäs (2008) modell för kvalitativ 

innehållsanalys då den var bra utformad till att få en djupare förståelse om vad som 

framkommer i den skrivna texten. Den öppna kodning som används i innehållsanalysen 

möjliggör användandet av redan skriva begrepp i patogafierna och på så sätt arbeta textnära 

och undvika egna tolkningar. Detta gör att kategorierna och underkategorierna direkt 

förhåller sig till vad personerna i patografierna upplever. Dock var det svårt att kategorisera 

begreppen då en upplevelse kunde förekomma i olika sammanhang samtidigt som en annan 

upplevelse. För att kunna bestämma var respektive upplevelse skulle tillhöra lästes 

patografierna ytterligare några gånger för att minska risken för tolkningar och antydningsfel. 

Det var av fördel att en manifest analys genomfördes då risken för feltolkningar och egna 

tolkningar minskar (Olsson & Sörensen, 2011; Elo & Kyngäs, 2008). Att göra tolkningar av 

den skrivna texten är svårt att undvika även vid textnära analys. 
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Resultatdiskussion  

Studiens resultat visade att personerna ansåg att livslusten påverkats efter att de blivit 

diagnostiserade med hiv. Lee, Mccoy och Vreeman (2017) samt Chambers et. al. (2015) 

menar att det är vanligt att personer drabbas av oro och ångest samt att en känsla av sänkt 

livskvalité uppstår efter att ha diagnostiserats med hiv. För att kunna upprätthålla livslusten 

krävs det att personerna accepterar sin situation (ibid.). Detta visades också i resultatet där 

personerna upplevde att de fick en ökad livslust efter att de accepterat sin situation. Genom 

att få stöd av både närstående och sjukvården kunde personerna bearbeta sin situation och på 

så sätt lättare acceptera sin hiv-diagnos. De välutvecklade bromsmedicinerna hjälper också 

personer som drabbats av sjukdomen att känna större livskvalitet (Gakhar, Kamali & 

Holodniy, 2015). Brashers et. al. (1999) beskriver att upptäckten av bromsmediciner 

förvandlade hiv-diagnosen från dödsdomen som den innebar, till något som faktiskt går att 

leva ett dugligt liv med (ibid.). I resultatet visades det att bromsmedicinerna bidrog till att de 

drabbade kunde börja tänka på framtiden och känna hopp. Förmågan att kunna tänka på 

framtiden men också se tillbaka på det som har varit hjälper personer som diagnostiseras med 

hiv att hålla sin livsvärld intakt (Bengtsson, 1998). Personerna upplevde att det däremot var 

viktigt att inte låta liknande tankar ta över helt utan det var viktigt att leva i nuet också.  

Livslusten påverkades av de bakslag och motgångar som personerna stötte på i livet, både 

gällande sin sjukdom samt hur sjukdomen påverkade relationerna till vänner, familj och 

sjukvården. Eftersom att sjukdomen är så pass nedtystad i samhället, försvåras ofta 

relationerna till människor i omgivningen då det kan vara svårt att berätta om sjukdomen 

(Diaz et. al., 2016).  

 

Omvärldens inverkan på livsvärlden har en stor betydelse för den enskilda personens 

upplevelser och bidrar till hur de uppfattar och hanterar samhällets och sjukvårdens 

synpunkter (Bengtsson, 1998). Detta gör att hiv-positiva blir påverkade både av samhällets 

och sjukvårdens syn kring hiv men också att deras livslust påverkas av andras fördomar och 

åsikter (ibid.). För att underlätta bearbetningen av situationen kände personerna att de 

behövde berätta om sin historia. När de berättade för sina närstående om sin hiv-diagnos 

började de själva att acceptera situationen men också slippa sin ångest och oro som berodde 

på de dolde något. Lee, Mccoy och Vreeman (2017) menar att ångesten och oron som 

drabbar hiv-positiva efter diagnostiseringen fortfarande finns kvar men blir lättare att hantera 

om personerna känner att de får stöd från av sina närstående (ibid.). Det var inte alla 
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närstående som ville behålla kontakten när personerna hade berättat om sin diagnos. Detta 

bidrog till att personerna kände en hopplöshet och hade svårare att acceptera sin situation i 

början innan de insåg att de fortfarande hade många närstående och bekanta kvar. Detta 

innebar att samhällets syn hade en stor påverkan på de som var diagnostiserade med hiv. De 

närstående som behåller kontakten med personer som diagnostiserats med hiv och lyssnar på 

vad de har att säga blir mer medvetna om hur personerna har det och upplever bemötandet 

från samhället (Hörberg, Ozolins & Ekebergh, 2011). Limbasiya et. al. (2018) skriver att 

närstående till hiv-smittade har en mer öppen syn om hiv men också att de som har en högre 

utbildning är mer öppna än de som har en låg utbildning. 

 

Personerna upplevde att de blev dåligt bemötta av sjukvården och att de inte fick det stöd de 

behövde vilket även Sutterheim et. al. (2014) belyser i sin studie. Detta gjorde att deras 

förtroende och tillit för sjukvården sjönk. Wagner et. al. (2016) förklarar att avsaknaden av 

evidensbaserad kunskap gör att många sjuksköterskor känner sig rädda över att behandla 

personer som är hiv-positiva vilket gör att de inte vågar bemöta hiv-positiva på samma sätt 

som de bemöter en person som inte bär på smittan. Eftersom att allt personerna ville var att 

bli bemötta som vilken annan frisk person som helst bidrog detta till att de kände sig dåligt 

bemötta. De gånger som personerna kände att de blivit bra bemötta kände de sig sedda och 

värdefulla. 

 

Personer som var hiv-positiva blev ofta bemötta med fördomar och särbehandling i samhället 

och från sjukvården. Brashers et. al. (1999), Chambers et. al. (2015) samt Lee, Mccoy & 

Vreeman (2017) menar att personer som diagnostiserats med hiv någon gång upplever 

diskriminering eller mobbning relaterat till sin hiv-diagnos (ibid.). I resultatet visades att 

personerna upplevde fördomar som bidrog till att de kände att de blivit straffade i samband 

med diagnostiseringen av sjukdomen. Denna stigmatisering gör att många är rädda att prata 

om sjukdomen (Limbasiya et. al., 2018; Peng-Ho & Goh, 2017). När personerna inte kunde 

berätta öppet om sin diagnos kände de att de behövde dölja den helt för att inte riskera att bli 

diskriminerade. Det finns ett tydligt samband mellan stigmatiseringen kring hiv och den 

psykiska ohälsa som personer riskerar att drabbas av. Personer som är hiv-positiva känner sig 

ofta mindre värda än icke hiv-positiva personer (Brown, Serovich, Kimberly och Hu, 2016; 

Lee, Mccoy & Vreeman, 2017).  
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Trots att mycket har förändrats under tiden som hiv-viruset funnits är samhället fortfarande 

lika oroligt och anser att det är tabu att prata om sjukdomen och vad den gör (Chambers et. 

al., 2015). Samhällets fördomar kring hiv-positiva är ofta att det är homosexuella män som 

bär på smittan och för den vidare. Skammen som finns kring hiv gör att det är många 

personer som bär den tunga bördan själva då de är rädda att bli utstötta för att de är äckliga 

och inte är värda lika mycket som personer som inte bär på smittan. Detta bidrar till den 

okunskap som finns i samhället och inom sjukvården då ingen pratar öppet om hiv vilket i sin 

tur leder till att personer med hiv bemöts annorlunda inom sjukvården än hur de som inte är 

smittade bemöts (Lee, Mccoy & Vreeman, 2017; Chambers et. al., 2015).  

 

Slutsats 

Resultatet i studien visade att personerna upplevde skam och oro över situationen efter att ha 

diagnostiserats med hiv. Om personerna fick stöd från sina närstående och sjukvården gav 

detta ett hopp om att de kunde leva vidare som innan sin diagnos vilket motverkade oro, 

ångest och depression. Under den tid personerna saknade stöd från närstående och bekanta 

var det ofta att de upplevde ökad ångest och nedstämdhet och i vissa fall även depression. Att 

berätta om sin diagnos var både skrämmande samtidigt som det var nödvändigt för att 

personerna skulle kunna acceptera sin diagnos, men också för att upplysa samhället och 

sjukvården hur det är att leva med en hiv-diagnos. Det som gjorde det skrämmande att berätta 

om sin diagnos var osäkerheten på hur närstående skulle reagera och oron över att de skulle 

bli lämnade. För att ge sjuksköterskor och övriga samhället en bättre inställning till hiv 

behöver det göras ytterligare forskning i ämnet och inte enbart ur hiv-positivas upplevelser 

utan även ur närståendes och sjuksköterskans perspektiv för att få en djupare förståelse i hur 

det är att leva med hiv men också hur andra personers upplever ämnet.  

 

Självständighet  

I sökandet av patografier gjorde Stina och Matilda varsin sökning oberoende av den andra för 

att inte missa någon patografi. Sedan sammanställdes sökningarna samt att en ny sökning 

gjordes tillsammans för att inte missa någon patografi. Sökning av artiklar och övrig fakta till 

inredning och bakgrunden gjordes var för sig och sedan skrevs inledning och bakgrund 
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tillsamman efter att ha läst varandras fynd. Matilda har till största del formulerat 

metoddiskussionen i samråd med Stina. Stina har till största del skrivit resultatdiskussionen i 

samråd med Matilda. Stina och Matilda har tillsammans diskuterat och skrivit 

sammanfattningen. Under hela arbetets gång har en öppen diskussion och samarbete gjorts 

och båda parter har varit delaktiga och engagerade i arbetet och hjälpts åt.  
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*Patografier som användes i resultatet 
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Bilaga 1 Översikt över sökningar i Libris  

Sökordskombination Antal 

träffar 

Lästa 

sammanfattningar  

Exkluderade  Valda 

böcker  

Sökdatum 

HIV, Biografi 39 11 7 4 180507 
180914 
181002 
181120 

HIV patografi 7 5 4 1 180507 
180914 
181002 
181120 

HIV, biography 24 8 6 2 180507 
180914 
181002 
181120 
 

AIDS biography 73 6 4 2 180507 
180914 
181002 
181120 
 

AIDS biografi 53 7 4 3 180507 
180914 
181002 
181120 

AIDS patografi 4 3 2 1 180507 
180914 
181002 
181120 
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Bilaga 2 Sammanställning av valda patografier 
 

 

Valda Böcker  

 

HIV, Biografi 

träffar 39 

 

HIV 

patografi 

träffar 7 

 

HIV, 

biography 

träffar 24 

 

AIDS 

biography 

träffar  

73 

 

AIDS biografi 

träffar: 53  

 

AIDS patografi 

Träffar: 4  

 

Pånyttfödd (2014)  

 

 

Träff nr 20  

 

  - 

 

  - 

 

   - 

 

     - 

 

    - 

 

Några dagar till: 

en ung kvinnas 

kamp mot AIDS i 

Botswana(2004)  

 

 

 

Träff  13 

+ 28 

(ljudupptagning)  

 

 

Träff  6  

 

 

Träff  5 

 

 

Träff  1  

 

Träff  2  + 25 

(ljudupptagning)  

 

 

Träff 1 

 

Fotspår: om hiv 

och om att leva 

(2010)  

 

 

 

Träff 7 + 22 

(ljudupptagning) 

 

 

 

 

   - 

 

 

 

   - 

 

 

 

     - 

 

 

Träff 40 

(ljudupptagning)  

 

 

 

     - 

 

Positive: 

surviving my 

bullies, finding 

hope, and living to 

change the world 

: a memoir (2014)  

 

 

 

 

Träff  26 

 

 

 

 

   - 

  

 

 

Träff  2 

 

 

 

Träff 21  

 

 

 

Träff nr 36 

 

 

 

    - 
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Bilaga 3  Exempel av innehållsanalys 

Öppen kodning  Underkategori Kategori 

Hopp   

Se framtiden Hur livslusten återvände  

Medvetenhet   

Glädje   

Acceptera  Hantering och bearbetning 

efter hiv-diagnosen  

Hur hiv-diagnosen förändrar 

livslusten 

Livet försvann   

Förtränga   

Förtvivlan Hiv-diagnosens negativa 

påverkan på livslusten 

 

Hopplöshet   

Okunskap   

Nedvärderad Sjukvårdens negativa 

påverkan på personer med 

en  hiv-diagos 

 

Bra bemötande   

Finaste jag vart med om   

Vänlighet  Stödets betydelse för 

personer med en hiv-diagnos 

Bekräftelse Det sociala stödets positiva 

påverkan 

 

Samhörighet   

Support Stödet och bemötandet av 

sjukvården 

 

Övergiven   

Utanförskap När det sociala stödet 

brister   

 

   

ilska   

Förutfattade meningar   
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nedvärderad Stigmatiseringens påverkan 

av bemötandet 

 

Oförståelse  Stigmatisering 

Tystnaden kring HIV   

Fördomar   

Okunskap Omgivningens påverkan 

kring synen av hiv-positiva 

 

Rädsla   

Tabu   

 


