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Sammanfattning
Bakgrund: Idag lever 30 – 35 miljoner människor i världen med sjukdomen. Humant 
immunbristvirus (hiv) är ett virus som smittar via kroppsvätskor och blod. Personer som lever 
med hiv är i behov av att ta bromsmediciner resten av livet för att förhindra att sjukdomen 
utvecklas till sjukdomstillståndet aids. Att leva med hiv innebär att uppleva okunskap och 
fördomar från samhället. Sjukdomen präglas av skam vilket innebär att många upplever 
rädsla för att leva öppet med sin sjukdom. Att drabbas av en kronisk sjukdom påverkar en 
människas livsvärld. Livsvärlden är psykisk, fysisk, existentiell och andlig på samma gång.
Syfte: Var att belysa vuxna människors upplevelse av att leva med hiv.
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på två patografier skrivna på svenska. Studien 
har genomförts i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) syn på en kvalitativ manifest 
innehållsanalys.
Resultat: Studiens analys resulterade i tre kategorier med tillhörande nio underkategorier. 
Svårigheter att hantera en ny vardag: rädsla för aids, svårigheter i kärleksförhållanden och
ett livslångt åtagande. Att hantera det som inte syns på utanpå: en inre obalans, att vilja fly, 
stigmatisering och existentiell påverkan. Ett behov av att acceptera sin sjukdom: att känna 
sig accepterad och öppenhet läker.
Slutsats: Personerna i studien upplever psykiska, fysiska samt existentiella påfrestningar till
följd av att leva med hiv. En rädsla för att smitta och utveckla aids upplevs. Stigmatisering 
från sjukvården upplevs vilket har en negativ inverkan. Genom stöttning blir det lättare att 
öppna upp om sjukdomen och att vara öppen med sjukdomen. Detta upplevs med en lättnad 
och att tillgången till livet återfås. En tacksamhet för att ha fått sjukdomen upplevs genom en
process mot självacceptans. Resultatet kopplas till livsvärldsteorin. Genom att sjuksköterskan 
tillämpar förståelse och öppenhet i mötet med patienten kan patientens livsvärld synliggöras. 

Nyckelord: aids, hiv, leva med, litteraturstudie, livsvärld, patografier, omvårdnad, upplevelse.
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Inledning
Idag lever omkring 30 - 35 miljoner människor runt om i världen med humant 

immunbristvirus (hiv) (Folkhälsomyndigheten, 2015). Att leva som hiv-positiv bidrar till att 

få uppleva stigmatisering och utanförskap från samhället (Folkhälsomyndigheten 2018a). Det 

framkommer i en tidigare studie att sjukdomens stigmatisering bidrar till att människor som 

lever med hiv isolerar sig från omvärlden och utvecklar i många fall ångest och rädsla följt av 

depression (Paparello, Zeller & While, 2014).

Hivs främsta smittväg är genom sexuell kontakt utan användande av kondom samt via 

använda kontaminerade kanyler (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Trots att dessa är de 

vanligaste smittvägarna personer emellan, framkommer det i tidigare studier att det föreligger 

en rädsla från omgivningen och vårdpersonal att smittas vid fysisk kontakt med hiv-positiva 

(Mockiene et.al., 2011). Enligt Walusimbi och Okonsky (2004) är rädslan för att smittas 

främst grundad i okunskap om sjukdomen och dess smittvägar. Även hiv-positiva uttrycker 

en oro för att smitta andra, främst förekommer oron vid sexuell kontakt med sin partner.

Tidigare studier visar att i sjuksköterskors möte med hiv-positiva patienter, beskrivs 

kommunikationen som mycket betydelsefull. Kommunikationen beskrivs kunna påverka 

patientens följsamhet till sin medicinering (Vermund, Mallalieu, Van Lith, & Struthers, 

2017). Mötet mellan sjuksköterskan och patienten ska präglas av ett holistiskt synsätt och 

personcentrerad omvårdnad (Mill et al., 2013; Paparello et al., 2014). 

Studien har gjorts för att utöka kunskapen om vuxna människors upplevelse av att leva med 

hiv och därmed belysa hiv-positiva patienters livsvärld. Studiens resultat har i syfte att kunna 

användas för att tillämpa omvårdnad med patientens livsvärld som fokus. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) beskriver att genom att se till varje patients unika perspektiv 

kan personcentrerad vård ges. Personcentrerad vård har i syfte att vara respekterande med 

fokus på att synliggöra hela patienten. Det innebär patientens psykiska, social, existentiella 

samt andliga behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).
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Bakgrund

Hiv
Folkhälsomyndigheten (2015) redogör för att globalt är antalet smittade 30 – 35 miljoner och 

ungefär 30 miljoner har avlidit i sjukdomen. Idag lever omkring 6500 personer med hiv i 

Sverige. Hiv är ett retrovirus som muterar och förökar sig hos den som har blivit smittad. 

Starr och Bradley-Springer (2014) beskriver att hiv tillhör gruppen lentivirus vilket innebär 

att viruset har förmåga att utvecklas långsamt och kan ligga latent (vilande) i kroppens celler 

under många år. Hiv delas in i Hiv 1 och Hiv 2, skillnaden är virusets förmåga att utvecklas. 

Hiv 1 har en snabb utveckling medan hiv 2 har en långsammare utveckling. Både hiv 1 och 

hiv 2 kan utvecklas till aids (Starr & Bradley-Springer, 2014). Aids är en förkortning av 

acquired immunodeficiency syndrome (förvärvat immundefektsyndrom) och är ett 

samlingsnamn för det tillstånd hiv kan orsaka, vilket innebär en rad olika symtom och 

sjukdomar (Hiv-Sverige, 2018).

Viruset har förmåga till att ständigt förändra sig, vilket innebär svårigheter i forskning som 

bedrivs i att utveckla ett botemedel (Folkhälsomyndigheten, 2015). Folkhälsomyndigheten 

(2018c) beskriver att en person som är smittad med hiv kommer att bära med sig viruset 

under hela sitt liv då det lagras i kroppens minnesceller. Antiviral medicin även kallat 

bromsmedicin minskar mängden virus i kroppen och stannar upp sjukdomen och hindrar 

sjukdomen från att utvecklas till aids. Följsamhet och rätt bromsmedicin minskar risken för 

att smitta. Om en person som är hiv-positiv slutar ta sin bromsmedicin kommer mängden 

virus att öka igen och risken för att smitta och utveckla aids ökar därmed 

(Folkhälsomyndigheten, 2018c).

Smittvägar

Folkhälsomyndigheten (2018b) beskriver att hiv kan överföras från en smittad människa till

en annan bland annat genom sexuell kontakt mellan heterosexuella och män som har sexuell 

kontakt med män. Infektionen kan även överföras från mamma till barn redan i fosterstadiet, 

vid födsel och amning. Nålar som infekterats med smittsamt blod till exempel vid injicering 

av droger är också en smittrisk. Hiv kan inte smitta genom social kontakt och den som har 

smittats med hiv behöver därför inte känna oro i att smitta barn, släktingar eller vänner 

(Folkhälsomyndigheten, 2018b). I en studie som gjorts av Smittskyddsinstitutet (2013) för att 
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undersöka svenska allmänhetens attityder och kunskap om hiv mellan åren 1987 – 2011.

Redovisar att toleransen mot hiv-smittade har ökat och toleransen kan ses främst genom att 

allmänheten inte längre undviker exempelvis kollegor som är hiv-positiva. Studien visar att 

okunskap om smittvägar är främsta orsaken till rädsla hos allmänheten.

Omvårdnad vid hiv
Enligt Mill et al. (2013) och Paparello et al. (2014) ska den omvårdnad som sjuksköterskan 

ger till hiv-positiva patienter vara grundad i ett holistiskt synsätt med möjlighet till en 

personcentrerad vård. Ett holistiskt synsätt beskrivs enligt Birkler (2007) vara att människan 

ska ses som en helhet och en individ. Genom att se helheten av en människa beaktas det 

fysiska och det psykiska samt relationer, men även en människas dåtid, nutid och framtid 

(Birkler, 2007). Att tillämpa personcentrerad vård innebär att se patienten med en helhetssyn 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Hänsyn och respekt ska tas till patientens existentiella 

och andliga tro. Men även ska det fysiska och psykiska ska beaktas lika väl som patientens 

sociala behov. Genom att tillämpa personcentrerad vård synliggörs patientens upplevelse om 

hur denne ser på sin vård och sjukdom, vilket skiljer sig åt från patient till patient (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

Mill et al. (2013) beskriver att skillnader kan ses i den omvårdnad som sjuksköterskan ger på 

grund av att sjuksköterskan påverkas av sitt etiska synsätt. Studier visar att majoriteten av 

sjuksköterskor är villiga att vårda hiv-positiva. Men det förekommer att sjuksköterskor i vissa 

fall vill byta bort sina arbetsuppgifter för att undvika att komma i kontakt med hiv-positiva 

patienter. Anledningen grundar sig främst i rädsla för att bli smittad och i dessa fall beror det 

på okunskap kring sjukdomen hos sjuksköterskor (Mockiene et al., 2011).

Bra kommunikation med patienten har en central roll i omvårdnaden av patienter med hiv. 

Det påtalas att kommunikationen är en sådan central roll i mötet med hiv-positiva eller 

misstänkt hiv-positiva patienter, eftersom kommunikationen kan exempelvis få patienter till 

att testa sig för hiv och på sådant vis bidra till prevention. Kommunikationen påverkar hur 

patienten tar sina mediciner och god kommunikation bidrar till att patienter tenderar att 

bevara sin följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling (Vermund et al., 2017).
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Upplevelsen av hiv
Det beskrivs av Folkhälsomyndigheten (2018a) att leva med hiv kan innebära att bli bemött 

av andra människor med obefogade fördomar och okunskap om sjukdomen, vilket leder till 

avståndstagande och rädsla. I en tidigare studie som gjorts i Saudi Arabien redogör Omer, 

Lovering och Shomrani (2014) att det föreligger rädsla och en känsla av skam över att berätta 

om sin sjukdom för familjen. Rädslan grundas framförallt i en osäkerhet om familjen kan 

hålla det hemligt. Hivs koppling till aids påverkar stigmatisering av hiv och kan leda till 

diskriminering och ensamhet hos de vuxna som lever ett liv som hiv-positiv. Stigmatisering 

förklaras av Frain (2017) som negativa tankar och påstående som samhället har om en 

specifik grupp av människor. 

Paparello et al. (2014) beskriver att människor som är hiv-positiva ofta upplever ensamhet, 

depression och ångest vilket beskrivs främst bero på sjukdomens stigmatisering. Isolering och 

en känsla av utanförskap är vanligt vilket leder till brist på psykiskt och socialt stöd och 

beskrivs vara en utlösande faktor till depression. När en sjuk människa drabbas av depression 

beskrivs detta påverka sjukdomen negativt. Depression leder ofta till uteblivna sjukhusbesök 

och bristande följsamhet i den läkemedelsbehandling som patienten får, vilket bidrar till ett 

försämrat sjukdomstillstånd.

Hiv-positiva patienter upplever ofta en förändring i deras sexuella liv när de får bekräftat att 

de har hiv .Detta beror framför allt på att det upplevs svårigheter med sexuell kontakt, främst 

beror det på osäkerhet och rädsla för att smitta (Amini, Faramarzi, Shams, Marzban, & 

Joulaei, 2013).

Livsvärlden
Birkler (2007) skriver att tanken kring livsvärlden har sin grund i filosofins fenomenologi och 

beskrivs med att vi undersöker den värld som vi har medvetande om. Edmund Husserl var 

den som la grunden och uppmärksammade livsvärlden eftersom han hade ett intresse för hur 

människor upplever och erfar sin värld. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att genom att 

tillämpa ett livsvärldsperspektiv innebär det att se till en människas tillvaro och vardagsvärld 

och uppmärksamma dessa. Livsvärlden kan beskrivas och delas med andra men varje individ 

har en unik sådan. Livsvärlden kan inte särskiljas från människan det rör eller de olika 

sinnena (Dahlberg & Segesten, 2010).
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Vidare beskriver Dahlberg (2014) livsvärlden som ingen annan värld än den värld som vi 

menar när vi talar om “världen”. Varpå detta beskrivs som att livsvärlden är där existentiella 

perspektiv äger rum och där människan upplever och förstår sitt liv i relation till det 

sammanhang denne lever i. Sammanhangen är omvärlden, människor, existenser och ting i 

vår värld.

Livsvärlden beskrivs som en del av människan och kan aldrig undvikas så pass länge en 

människa är i livet, eftersom det är i livsvärlden som allt utspelar och erfar sig (Bengtsson, 

2005). Livsvärlden är den värld vi lever i, utan medvetenhet om och som vi tar för givet 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Bengtsson (2005) menar att 

livsvärlden är där människan lever tillsammans med andra människor. Det är där människan 

kan erfara kommunikation och kan därför beskrivas som en social värld, som människan 

skapat genom mänsklig organisering och mänskligt skapande av föremål.

Bengtsson (2005) beskriver att livsvärlden är något som kan utforskas genom att tala och 

undersöka eftersom livsvärlden är vår verklighet, och från denna är vi oskiljaktig. Det är 

genom livsvärlden människan erfar och upplever saker och ting. Dahlberg et al. (2003) 

beskriver att det är i vår livsvärld som även kan ses som “den levda världen”, som människan 

söker efter en mening med att leva. I livsvärlden kan människan leka, älska, hata, tycka, tänka 

och arbeta (Dahlberg et al., 2003). Det är i och genom livsvärlden som människan kan erfara 

lidande, välbefinnande och sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010).

Kroppen i livsvärlden

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att i livsvärlden ses kroppen som navet. Människan 

har inte en kropp utan är sin kropp. I kroppen upplever människan känslor och tankar som 

inte kan skiljas från vad som beskrivs som det själsliga i kroppen. Vidare beskrivs det att 

kroppen är psykisk, fysisk och existentiell samt andlig på samma gång. Om människan 

drabbas av sjukdom upplevs detta i den levda kroppen vilket Dahlberg och Segesten (2010) 

vidare beskriver med att människans hela existens påverkas. I kroppen som levd finns 

upplevelsen om vem och vad man är, och det är i kroppen som människan ser sig själv som 

sitt “jag”. Utseende spelar roll för hur en människa ser på sig själv och kan påverka känslan 

av välbefinnande och varje människa sätter sin egen prägel, vilket vidare förklarat är en del 

av identiteten och självkänslan. Detta innebär att när människan drabbas av sjukdom råder 



10

risk för att känslan i kroppen förändras från behaglig till otäck, och tillvaron och existensen 

kan då upplevas som främmande.

Livsvärlden i vårdandet

Dahlberg och Segesten (2010) påstår att det är genom att möta livsvärlden hos patienten som 

vårdandet kan ses som ett “verkligt vårdande”. Med patientens livsvärld som grund för 

vårdandet beskrivs det att detta kan främja till en återställd livskraft och förmåga i att se 

meningen med livet igen, efter att ha drabbats av någon form av lidande. För att möta 

patienten i dennes livsvärld bör frågor om hur det känns och hur det är ställas till patienten 

för att öppna upp för livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010).

”Att tala om människor med fokus på deras livsvärldar öppnar för en förståelse 

av hur det är att till exempel leva med en långvarig sjukdom eller att akut 

drabbas av något som vänder upp och ner på ens värld.” (Dahlberg, 2014, s. 

53.).

Problemformulering
Genom granskning av tidigare studier ses ett samband i att främst synliggöra sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda hiv-positiva. Väldigt lite forskning har fokus på hiv-positivas 

upplevelse av att leva med sjukdomen. Studien görs för att belysa upplevelsen hos den hiv-

positiva patienten, vilket kan bidra till ökad kunskap och förståelse hos sjuksköterskor i det 

vårdande mötet med hiv-positiva patienter. Eftersom patientens upplevelse är en central del i 

att kunna tillämpa personcentrerad vård, är det högst aktuellt att belysa hiv-positivas 

upplevelser av att leva med sjukdomen för att kunna tillgodose varje patients unika behov. 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) belyser vikten av att uppmärksamma hela patienten, 

och därav se personen bakom sjukdomen. Detta görs genom att se patientens andliga, 

existentiella, psykiska och sociala behov. Sjuksköterskan ska i mötet med patienten bekräfta 

och respektera varje patients unika upplevelse av en sjukdom.
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Syfte
Syftet med studien var att belysa vuxna människors upplevelse av att leva med hiv.

Metod

Design
Studien är en kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier med fokus på att belysa vuxna 

människors upplevelse av att leva med hiv. Patografier är en självbiografi om vardagslivet 

skriven av en person som lever med en sjukdom (Häggblom & Mattsson, 2007). Olsson och 

Sörensen (2011) beskriver att en människas historia består av betydelsefulla möten och 

händelser och kan tas del av genom att studera personberättelser i olika former, som 

exempelvis dagböcker och litteratur. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att kvalitativa 

studier kategoriseras som holistiska vilket syftar till att betrakta helheten av en företeelse och 

inte delarna. Det specifika med kvalitativa studier är att sträva efter att karaktärisera, vilket 

innebär att söka efter kategorier, modeller eller beskrivningar som kan beskriva ett 

sammanhang eller fenomen i människans livsvärld. Genom att fokusera på människans 

livsvärld innebär det att beskriva människors upplevelser av olika fenomen. Studien har en 

induktiv ansats vilket innebär att forskaren ser verkligheten som den är och sammanför detta 

till principer som kan bilda en teori (Olsson & Sörensen, 2011). 

Urval
Inklusions- och exklusionskriterierna vid urval av patografier var att de skulle vara skrivna av 

personerna som själva lever med hiv och med eventuell medförfattare. Böckerna ska vara 

skrivna på svenska av människor som blivit diagnostiserade med hiv i vuxen ålder och som 

inte utvecklat aids. All text som inte rör den enskilda personens upplevelsen av att leva med 

hiv har exkluderats från analysen. 

Datainsamling
Patografier söktes via LIBRIS, vilket är ett nationellt bibliotekssystem online. Söktermerna 

“hiv” + “patografi” söktes vilket gav sju träffar. Fyra av patografierna exkluderades enligt 
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ovanstående kriterier. Tre patografier valdes ut som stämde in på kriterierna och gick vidare 

för analys. Varav en patografi exkluderas efter genomläsning då patografins författare hade 

utvecklat aids när boken skrevs.

Sammanfattning av patografier

Titel: Mitt positiva liv

Författare: Lundstedt, Andreas och Blankens, Cecilia. 

Publicerad: 2012

Sidantal: 261

Sammanfattning: Andreas är i 20-års åldern mitt uppe i sin karriär som sångare och dansare 

när han får besked att han har hiv. Efter en natt med en främling som drogat honom och 

våldfört sig på honom får han diagnosen hiv. Diagnosen ställer till det för självkänslan. 

Rädslan för att avslöjas och för att utveckla aids är stark. Drogmissbruk, en lättnad av att leva 

öppet med hiv och vägen till att acceptera sin sjukdom berättas. 

Titel: Ophelias resa

Författare: Haanyama Ørum, Ophelia och Larsson, Agneta

Publicerad: 2007

Sidantal: 272

Sammanfattning: Ophelia får sin diagnos när hon är 25 år gammal hos en läkare där hon är 

för att genomgå en abort. När Ophelia får sin diagnos finns ingen bromsmedicin att få och 

hennes vardag präglas av frustration och rädsla för att utveckla aids. Rädslan för utanförskap, 

stigmatisering och önskan att skaffa barn som hiv-smittad berättas men även 

bromsmedicinens biverkningar. Ophelia berättar om kraften det ger i att hålla föredrag om 

hiv genom organisationen Noaks Ark och vägen till att acceptera sin sjukdom.

Analys  
Analysen är manifest vilket innebär enligt Olsson och Sörensen (2011) att arbeta med att se 

de synliga och uppenbara komponenterna i en text, dock görs alltid en viss tolkning oavsett 

vald innehållsanalys. Den typ av innehållsanalys som valdes att arbetas efter är Graneheim 

och Lundmans (2004) tolkning av en kvalitativ innehållsanalys. 
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Första steget i analysen innebär att göra sig bekant med texten. Detta gjordes genom att läsa 

patografierna tills en helhet sågs och texterna kunde återberättas i helhet. Därefter valdes 

meningsenheter ut som svarade på syftet Vuxna människors upplevelse av att leva med hiv.

Meningsenheterna skrevs ner i ett dokument för att få en tydligare överblick. 212 

meningsenheter identifierats som relevanta att ha med i analysen och kondenserades. Vilket 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver som ett tillvägagångssätt för att korta ner enheten 

men bevara kärnan i den. Efter kondensering gjordes kodning vilket innebär en ytterligare 

förkortning till en kortare mening eller ett ord (Graneheim & Lundman, 2004). Efter att 

kodningen gjorts i dokumentet skrevs meningsenheterna ut på papper och klipptes isär för att 

lättare kunna göra koderna till underkategorier som sedan delades in i kategorier (för exempel 

se Bilaga 1). Analysen resulterade i tre kategorier med tillhörande nio underkategorier (se 

Resultat.)

Etiska överväganden
Författarna till patografierna tillfrågades inte om tillåtelse för att använda deras patografier i 

en kandidatuppsats. Patografierna lästes därför med respekt och hänsyn till författarna. 

Ett ställningstagande gjordes utifrån Helsingforsdeklarationen, som Olsson och Sörensen 

(2011) beskriver som etiska riktlinjer som forskaren bör ta del av. Olsson och Sörensen 

(2011) förklarar att i enlighet med Helsingforsdeklarationen ska forskaren motivera för om 

studien innebär risker eller vinster. Forskaren bör tillhandahålla etiska principer i samband 

med studier som rör andra människor. De etiska principerna består av godhetsprincipen, 

principen att inte skada, rättviseprincipen och autonomiprincipen (Olsson & Sörensen, 2011).

Enligt autonomiprincipen ska forskaren bevara självbestämmandet hos personerna som deltar 

i studien (Olsson & Sörensen, 2011). Böckerna är publicerade och öppna för allmänheten att 

ta del av, vilket anses ge rimlighet att därför kunna användas i en litteraturstudie utan 

godkännande från författarna. Godhetsprincipen tillämpades med syfte att göra gott genom att

sträva efter att kunna öka kunskapen hos sjuksköterskan om vuxna människors upplevelse av 

att leva med hiv. Principen om att inte skada togs även i hänsyn genom att forskaren har 

utfört studien manifest. Vilket innebar att ett tolkande undveks och att författaren höll sig 

textnära (Olsson & Sörensen, 2011). Det konstaterades att ett övervägande av fördelar sågs 

och att studien kunde utföras med syfte att göra nytta. 
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Resultat
Analysen av två patografier resulterade i tre kategorier: Svårigheter att hantera en ny vardag,

Att hantera det som inte syns utanpå och Ett behov av att acceptera sin sjukdom, med 

tillhörande nio underkategorier (se Figur 1.). Redovisning av resultatet görs i textform, 

indelat i kategorier följt av tillhörande underkategorier. Varje kategori förstärks med citat 

tagna direkt ur patografierna. 

Figur 1.

Svårigheter att hantera en ny vardag

Rädsla för aids 

En rädsla för förändringar i kroppen upplevs och rädslan är som starkast för att få en 

utmärglad kropp om hiv utvecklas till aids. Rädslan för kroppsliga förändringar utvecklas till 

en känslighet för kommentarer som rör hälsan eller utseendet eftersom alla kommentarer 

förknippas med att ha utvecklat aids. Att drabbas av herpes, bölder i halsen, bronkit och 

svampinfektioner leder till att en besatthet av att leta symtom uppstår och ett utvecklande av 

hypokondri upplevs, eftersom alla kroppsliga förändringar och symtom tolkas som aids. 
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Eftersom rädslan för att utveckla aids är stark, bidrar detta till frekventa besök hos 

vårdcentralen om ett sår eller en förkylning drabbar kroppen. Rutinmässiga besök hos läkaren 

präglas av att jämföra provsvar med andra patienter och det blir en tävling i vem som har de 

bästa provsvaren. Vilket innebär ett jämförande av vem som har högst antal t-hjälparceller. 

En känsla av eufori upplevs om provsvaren ligger på en bra nivå, vilket beskrivs vara över 

250, och innebär att provsvaret ligger på 50 celler från den “magiska gränsen”. Om 

provsvaren har förändrats och minskat i antal celler sedan förra besöket upplevs en 

nedstämdhet.

”Varje gång jag blir förkyld tänker jag: Nu är det klippt, nu är min tid ute.”  

(Larsson & Haanyama Ørum, s.163).

Svårigheter i kärleksförhållanden

Svårigheter att berätta för en partner om hiv upplevdes i början av nya relationer samt tiden 

efter att ha mottagit diagnosen. För att kunna leva med en kronisk sjukdom i en 

kärleksrelation, beskrivs det att alla korten måste läggas på bordet för att det ska fungera. 

Detta på grund av att den som lever med en hiv-smittad människa måste vara beredd på vad 

det innebär därtill.

“Sedan hiv kom in i mitt liv hade det där med kärlek och fysiska relationer blivit 

så komplicerat.”  (Lundstedt & Blankens, 2012, s.141)

Intimiteten i kärleksförhållande drabbas till följd av att rädsla för att smitta vid sexuell 

kontakt med sin partner upplevs. Eftersom rädslan för att smitta vid sexuell kontakt upplevs, 

skapar detta problem när önskan om att skaffa barn finns och metoder för att skaffa barn utan 

samlag hittas. Genom att fylla en plastspruta med spermier hemma blir en av personerna 

gravid. Graviditeten bidrar till rädsla och oro för att överföra hiv till barnet vilket är 

påfrestande för relationen. Under förlossningen och i samråd med läkare måste kejsarsnitt 

göras. Läkaren lovar att kejsarsnittet minskar risken för överföring av hiv vilket beskrivs som 

en lättnad för föräldrarna när barnet föds utan att vara smittad. Känslan av att föda ett friskt 

barn beskrivs som obeskrivlig lycka.

“Det gick inte en natt utan att jag låg vaken och tänkte på vad jag skulle ta mig 

till om hon också var smittad.” (Larsson & Haanyama Ørum, s.100)
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Ett livslångt åtagande

Medicinen upplevs prägla vardagen och genom detta gör sig sjukdomen påmind varje gång 

det är dags att ta bromsmedicinen. Att ha hiv beskrivs som ett livslångt åtagande eftersom 

medicin måste tas rutinmässigt och det upplevs kännas som att medicinen äger personen i 

fråga. Medvetenheten om att medicinen håller aids borta och därmed döden borta beskrivs 

som påfrestande.

Medicinens biverkningar upplevs att kunna jämföras mellan pest eller kolera. Biverkningar 

som diarréer, psykisk påfrestning och kroppslig förändring i form av att fettet tynar bort från 

rumpan, fettansamlingar på låren bildas och omfördelning av fettet i ansiktet upplevs. De 

psykiska biverkningarna i form av depression upplevs som värst. Utvecklandet av depression 

bidrar till en känsla av att inte känna igen sig själv och en förlorad identitet upplevs. 

Sömnsvårigheter upplevs och beskrivs som mycket påfrestande eftersom detta bidrar till 

vredesutbrott och gråtattacker. Det instabila humöret och känslan av att tappa bort sig själv 

beskrivs påverka familjelivet negativt och detta leder till att ett uppehåll av medicinen görs. 

Uppehållet av medicinen upplevs med en känsla av att kunna hitta tillbaka till sig själv och 

återfå sin identitet.

En frustration upplevs genom att veta att medicinen håller dem vid liv men att det inte är 

något botemedel och att medicinen kan ge dåligt mående i form av biverkningar. Tankar om 

att medicinen bromsar viruset finns ständigt i tankarna, men det gör även medvetenheten om 

att en utveckling av aids föreligger om medicineringen avslutas. Trots att bra bromsmediciner 

finns att få vilket beskrivs som en livlina, upplevs en rädsla som pyr i bakhuvudet - att utan 

medicinen är hiv en dödlig sjukdom och därför föreligger en ständig oro för 

resistensutveckling av viruset.

”Jag är rädd varje morgon när jag vaknar, ändå har jag bra mediciner. Fast 

egentligen kunde jag varit död idag.”  (Larsson & Haanyama Ørum, s.163.)

Genom att leva ett normalt liv händer det att medicinen glöms och det upplevs att sjukdomen 

därför kan påverka pågående aktiviteter i vardagen. Om medicinen glöms avbryts pågående 

aktivitet för att återvända hem och ta missad dos med bromsmedicin, eftersom en ökad 

kunskap om konsekvenserna av att glömma medicinen efter många år med sjukdomen finns.
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Att hantera det som inte syns utanpå

En inre obalans

Att få diagnosen hiv bidrar till en psykisk oro då känsla av att livet är över vilket bidrar till 

känslan att vilja ge upp upplevs. Känslorna pendlar mellan hopp och hopplöshet. Tiden efter 

diagnosen beskrivs som fruktansvärd och att hoppet enbart baserades på viljan om att få 

besked om att provsvaren förväxlats. 

En psykisk påverkan upplevs eftersom livet beskrivs präglas av förnekelse genom att dölja 

sjukdomen genom att ljuga, vilket i sig upplevs ge en svår ångest. Lögner om sjukhusbesök 

döljs med att hitta på andra sjukdomar som orsaker till sjukhusbesöken. Detta bidrar till en 

psykisk påfrestning och lögnerna skapar en känsla av skam i kroppen. Känslan att vilja 

berätta är stark men rädsla för familj och vänners reaktion är starkare. Lögnerna skapar ett 

dåligt mående i kroppen och rädslan för att bli övergiven minskar med åren medan skammen 

över alla lögner upplevs ta över. Sjukdomen undanhålls under en längre tid för vänner och 

familj och görs på grund av att känslan av att skämmas upplevs.

“Ingen skulle ges minsta anledning att misstänka något. Det här blev grunden 

för min strategi för hur jag tänkte handskas med min sjukdom.”  (Lundstedt & 

Blankens, 2012, s.93)

Att vilja fly

Ett utvecklande av strategier i att fly från sådant som påverkar kroppen psykiskt upplevs. En 

förmåga i att stänga av mentalt för att slippa omvärlden blir en strategi för att orka med 

rädslor. Effekten av att stänga av mentalt bidrar till minnesluckor vilket ger en känsla av att 

kunna fly verkligheten under perioder. Droger ses som ett alternativ för att kunna fly och ett 

drogmissbruk utvecklas. Genom att vara hög på droger såsom kokain och ecstasy upplevs en 

känsla av att kunna fly psykiskt och därför slippa tänka på sjukdomen för ett tag. Drogerna 

beskrivs som ångestdämpande och som en typ av terapi. Dock leder missbruket till en negativ 

inverkan såsom att rutiner i vardagen rubbas. Bristande rutiner leder till att tidpunkterna för 

att ta bromsmediciner glöms allt oftare, glömda timmar blir glömda dagar. Till slut leder 

drogmissbruket till ett besked om att mängden virus har ökat i kroppen till följd av bristande 

medicinering och att drogerna har en negativa inverkan på kroppen. Dock är behovet av att få 
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fly från verkligheten och sjukdomen starkt och missbruket fortsätter tills kroppen säger ifrån 

och plötsligt kollapsar. 

”Eller ja, det var väl egentligen inte kokainet jag föll så handlöst för, utan 

snarare den tillfälliga flykt från hiv-Stina som knarket erbjöd. När jag var hög 

kunde ingen, inte ens sjukdomen, skrämma mig.” (Lundstedt & Blankens, 2012,

s.127)

Existentiell påverkan

Frågor som “varför jag?” och “varför smittades jag av hiv?” beskrivs ha fokus i tankarna efter 

att fått sin diagnos konstaterad. Att vara fast besluten om att sjukdomen skulle ta deras liv 

inom kort fanns präglat i tankarna. Dödsönskan, förtvivlan, rädsla, skam och att äcklas av sig 

själv till följd av att hiv anses vara en skamlig sjukdom beskrivs alla vara känslor som 

upplevs. Känslan av att känna sig mindre värd upplevs vilket leder till tankar för vad andra 

människor ska tycka om sjukdomen. Rädslan för att bli lämnad och övergiven upplevs växa 

sig allt starkare och känslor som rädsla för utanförskap, ensamhet och att inte kunna älskas av 

en annan människa upplevs. Rädslorna leder till att sjukdomen väljs att döljas med lögner 

under många år.

”Rädslan för ensamheten och skammen över att inte längre vara värd något tar 

långsamt över hela hennes medvetande.” (Larsson & Haanyama Ørum, s.13)

En sorg beskrivs infinna sig efter mottagandet av diagnosen. Sorgen menas bero på att livet 

inte blir som planerat och att rädslan för att inte få leva ett långt och friskt liv ligger och 

maler i bakhuvudet. En känsla av att utsidan inte speglar insidan upplevs och leder till en 

känsla av att inte känna igen sig själv. Varpå utsidan är ung och frisk och upplevs som glad 

och social av andra men insidan beskrivs kännas som annorlunda. Även en oro för framtiden 

och osäkerhet för att karriären ska förstöras finns, vilket leder till en känsla av att framtiden 

med en lång karriär är bortom synhåll. Att vara en offentlig person beskrivs ge upphov till 

oro och tankar som att om alla skulle få reda på sjukdomen skulle de äcklas och välja att ta 

avstånd och bojkotta uppträdanden.
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“Den där supersociala, härliga och roliga killen. Han som alltid garvade. Det 

var jag. Det var min bild av mig själv och den hade absolut ingenting att göra 

med något gammalt utmärglat aidsoffer att göra.” (Lundstedt & Blankens, 

2012, s.95)

”Jag skulle bli en nationalkändis med epitetet Hiv-killen, och allt jag kämpat 

för att uppnå som skulle vara slut. Fans, bokare, skivbolag och vänner skulle 

säkert vända mig ryggen och då skulle min karriär vara slut.” (Lundstedt & 

Blankens, 2012, s. 209)

Stigmatisering

Känslan av att uppleva stigmatisering beskrivs komma från sjukvårdspersonal - genom dåligt 

bemötande, kränkningar, okunskap om sjukdomen och en uppenbar rädsla för att bli smittade. 

Känslan av att känna sig som ett “kärnkraftverk” upplevs vid operation, vilket beror på att 

sjukvårdspersonalen är klädda i skyddsutrustning från topp till tå samt visir. Genom att se 

sjukvårdspersonalen uppenbart rädda för att smittas beskrivs en känsla av att känna sig sedd 

som en “människa som smittar” och inte som en vanlig människa. Genom att se sina 

journaler märkta med gult upplevs en känsla av att pekas ut som smittad. Det upplevs en 

frustration över att sjukvårdspersonal glömmer bort deras namn och det leder till en känsla av 

att känna sig osynlig.

”…undrade sarkastiskt om hon var så rädd för hiv att hon trodde att det 

smittade genom telefonluren och bad om att få prata med en annan sköterska.”

(Larsson & Haanyama Ørum, 2007, s.200)

Okunskap hos vårdpersonalen upplevs och beskrivs ge en negativ inverkan eftersom en rädsla 

för vad som sagts skapar ångest och bidrar till att frågor inte vågar ställas. Att höra hemska 

och överdrivna utlåtande från läkare beskrivs leda till att ett undvikande i att ta reda på 

information om hiv. Förtroendet för sjukvården upplevdes som starkt från början och det som 

sagts av sjukvårdspersonalen litades på eftersom de själva inte visste något om hiv mer än 

vad de blivit tillsagda. Det upplevs att vården försöker uppmuntra patienter att dölja sin 

sjukdom och det beskrivs bidra till mer problem och lidande än nytta.
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”Jag var så chockad och rädd att jag inte förmådde att ställa några följdfrågor. 

Vågade inte ifrågasätta. Litade dumt nog på hans kompetens och 

kommenterade bara genom att nicka artigt mot vad jag nu vet var okunniga 

påstående av en som var dåligt påläst.” (Lundstedt & Blankens, 2012, s.96)

Ett behov av att acceptera sin sjukdom

Att känna sig accepterad

Stöd upplevs från sjuksköterskor och från familj och vänner. Mer specifikt upplevs stöd 

genom att bemötas med trygghet och värme från sjuksköterskor. Genom att uppleva 

engagemang, stöd och acceptans beskrivs det som lättare att öppna upp och visa sig “skör och 

naken”. Det upplevs att öppna upp för vänner och familj om sin sjukdom möttes med ett 

genuint stöd och detta gav en trygghet i att rädslan för att bli övergiven och ensam var 

farhågor och inte sanning. Även upplevs stöd i att ha en partner som accepterar och bekräftar 

att hiv inte är något problem i en relation. Genom att känna sig accepterad av sin omgivning 

beskrivs en positiv förmåga träda fram och blir en början till att acceptera sig själv. Genom 

att våga acceptera sig själv och sjukdomen, beskrivs det att känslan sakta växer fram i att hiv 

är en del av dem. 

Genom att engagera sig i organisationen Noaks Ark hittas en förmåga i att hitta stöttning, 

främst genom att dela känslor och tankar med en medmänniska som lever med samma 

sjukdom. Detta beskrivs som en viktig gemenskap. 

”Här kunde jag vara helt naken och skör. Här visste alla att jag hade hiv, ingen 

tyckte att det var något att höja ögonbrynen över. Här kunde jag känna mig 

trygg. Åtminstone nästan.” (Lundstedt & Blankens, 2012, s.130)

Öppenhet läker

Att våga öppna upp och komma ut med sin sjukdom beskrivs upplevas som att kasta sig utför 

ett stup med en enorm rädsla för hur omgivningen skulle reagera. En stor lättnad beskrivs 

infinna sig genom att våga lätta på sitt hjärta och att kunna leva öppet med sin sjukdom. Att 

slippa leva ett liv präglat av lögner och rädsla för att bli avslöjad beskrivs kännas som en 
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frihet. Efter att ha levt många år med en vardag som präglats av ångest, rädsla och oro 

upplevs en känsla av ro att infinna sig när en självacceptans nås. Genom att acceptera sin 

sjukdom upplevs det att kroppen fylls med en känsla av att hiv har givit möjligheter. 

Möjligheter som att få hjälpa andra människor i samma situation vilket beskrivs som positivt. 

Dessa möjligheter har gjort det möjligt att se livet annorlunda och en känsla av att ha blivit en

mer ödmjuk människa upplevs. Att nå självacceptans och leva i “ett” med sin sjukdom 

beskrivs som en process som har tagit väldigt lång tid, men processen beskrivs som behövlig. 

Eftersom den har bidragit till att en förändrad syn på sjukdomen och sig själv. Det beskrivs 

att en mening ses i att ha blivit smittad och genom självacceptans har tacksamhet för livet 

växt fram. 

” Vi är ett och hade jag fått leva om mitt liv skulle jag inte ha velat vara utan 

hiv. Sjukdomen har lärt mig så oerhört mycket, den har format mig till den 

person jag är idag. Mitt liv har gjort mig ödmjuk inför livet.”  (Lundstedt & 

Blankens, 2012, s.241)

Genom att tillslut våga öppna upp och tala öppet om sin sjukdom och hålla föredrag har ett 

bearbetade i att hantera sjukdomen kunnat göras. Viljan i att slå hål på fördomar beskrivs 

skapa driv och kraft som används till en inre process i att acceptera sjukdomen. 

” Men egentligen berättar jag mest för min egen skull, det är mitt sätt att 

hantera sjukdomen...” (Larsson & Haanyama Ørum, 2007, s.183)

Diskussion

Metoddiskussion
En kvalitativ litteraturstudie för att belysa vuxna människors upplevelse av att leva med hiv 

har gjorts. Valet av att använda sig av en kvalitativ metod för att genomföra studien sågs som 

högst aktuellt och har varit en fördel i arbetets gång. Olsson och Sörensen (2011) beskriver 

att med en kvalitativ metod finns möjligheten att gå på djupet och att hänföra sig successivt 

mot ett fördjupande och på så vis kan en teori växa fram. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver att kvalitativa studier ger möjlighet till ett fokus på människans talade eller skrivna 
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ord och patografier ansågs därför som högst aktuella. Eftersom patografier är skriva av en 

person som har eller har haft en sjukdom (Häggblom & Mattsson, 2007) vilket sågs som en 

fördel att använda sig av när syftet var att fånga upplevelsen, vilket upplevs har kunnat göras. 

Syftet med studien var att belysa vuxna människors upplevelse av att leva med hiv. Därför 

har patografier skrivna av personer som är över 18 år valts och det ansågs vara av stor 

betydelse att inkludera patografier skriva av både män och kvinnor, för att ha möjlighet att 

fånga både kvinnors och mäns upplevelse av att leva hiv.

Kriterierna för vad som skulle inkluderas och exkluderas i urvalet gjorde att antalet 

patografier som kunde vara med i studien var smalt, vilket kan ses som en nackdel. Dock är 

syftet med en kvalitativ studie att fokusera på få antal individer (Olsson & Sörensen, 2011) 

vilket har gjorts med två patografier. Valet av att enbart använda patografier skrivna på 

svenska bidrog till att sökandet efter patografier gjordes med svenska termer i LIBRIS, vilket 

därför begränsade antalet träffar. En av exklusionskriterierna var att inte ha med patografier 

som är skrivna av personer som utvecklat aids främst för att begränsa och fokusera på 

upplevelsen om att leva med hiv. Dock finns det många patografier skrivna av personer som 

lever med aids vilket begränsade antalet patografier att välja från och kan ses som en nackdel. 

Två patografier analyserades i studien vilket kan ses som en nackdel. Nackdelen med att 

använda få patografier kan vara att studiens resultat inte kan överföras och generaliseras till 

hela populationen. Olsson och Sörensen (2011) menar att det kan förekomma osäkerhet i om 

slutsatser kan tas för hela populationen om urvalet är litet. Å andra sidan är syftet att fokusera 

på upplevelsen och eftersom upplevelsen är unik kan det vidare diskuteras om resultatet bör 

appliceras på hela populationen. Främst eftersom upplevelsen kopplas till människans 

livsvärld och då livsvärlden är unik vilket Dahlberg och Segesten (2010) betonar. Det kan 

således ses nackdelar med att generalisera upplevelsen på en hel population. Många likheter 

mellan personerna som skrivit patografierna identifieras. Detta kan ses som en fördel och 

tyder på att en överförbarhet är möjlig, men att hänsyn till antalet patografier då bör tas. 

Studien har genomförts manifest, vilket innebar att en tolkning har undvikts och fokus har 

varit på de synliga och uppenbara komponenterna i texterna vilket Olsson och Sörensen 

(2011) beskriver ska göras. Studiens analys gjordes i enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

tolkning av hur en manifest innehållsanalys ska göras. Graneheim och Lundman (2004) 
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menar att analysen ska göras textnära. Det upplevdes svårigheter att hålla sig textnära 

eftersom en tolkning görs ändå, vilket överensstämmer med Olsson och Sörensen (2011) syn 

på en manifest analys. Nackdelar med analysen var att efter valda meningsenheter hade 

kondenserats och kodats, skrevs de ut och klipptes isär och placerades på golvet för att lättare 

delas in i underkategorier och sedan i kategorier. Dock upplevdes detta moment som rörigt 

och tidskrävande eftersom antalet meningsenheter var över 200 stycken. Det upplevdes som 

lättare att dela in underkategorier i kategorier än att kategorisera koderna i underkategorier. 

Det upplevdes som en nackdel att få tydligt skilda underkategorier och kategorier då 

upplevelserna/ känslorna som framkommer i patografierna går in i varandra. Eftersom 

Graneheim och Lundman (2004) påvisar att kategorierna ska vara tydligt skilda var detta ett 

krävande moment. Graneheim och Lundmans syn på en manifest innehållsanalys beskrivs 

tydligt i hur den ska genomföras, dock upplevs analysen som mycket tidskrävande eftersom 

det är mycket text som ska bearbetas. Graneheim och Lundmans analys upplevs som positiv 

att använda sig av i en kvalitativ studie med fokus på att fånga upplevelse av en sjukdom. 

Analysen är saklig och beskrivs mycket metodiskt vilket underlättar under de olika 

momenten. 

Det upplevdes vissa svårigheter i att vara ensam författare till studien. Eftersom vissa 

moment hade kunnat underlättats genom att kunna diskutera mer på djupet med exempelvis 

en medförfattare, än vad som upplevdes som möjligt med handledaren. 

Resultatdiskusson
Resultatet visade att personer som lever med hiv upplevade svårigheter att hantera en ny 

vardag efter att ha fått sin diagnos. Det framkom att svårigheterna främst berodde på 

förändringar såsom att leva med en ständig rädsla och biverkningar. Detta överensstämmer 

med Birkler (2007) och Dahlberg et al. (2003) som betonar att många aspekter i vardagen 

förändras vid sjukdom vilket kan vara nya behov, förlorade eller förändrade kroppsliga 

funktioner och så vidare. I studiens resultat framkom det att förändringarna som upplevdes,

upplevdes i deras egna unika livsvärld och det ledde till en känsla av svårigheter i att 

identifiera sig i den nya tillvaron. Detta överensstämmer med Birkler (2007) som belyser att 

patientens relation till sig själv spelar roll i hanteringen av situationen samt hanteringen av en 

subjektiv förändring i världsbilden. Resultatet visade att personerna i studien upplevde att en 

känsla av identitetslöshet infann sig vilket bidrog till en negativ inverkan på familjen. Detta
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överensstämmer med Birkler (2007) som menar att det är vanligt, då en förändring i den 

personliga identiteten bidrar till en förändring av sociala relationer. Vidare beskriver 

Paparello et al. (2014) att isolering ofta kommer som en negativ faktor till hiv. Genom 

isolering ses således en brist av sociala relationer efter att ha diagnostiserats med hiv. 

Paparello et al. (2014) påpekar att orsaken till bristande social kontakt till följd av isolering 

grundar sig främst i depression vilket kan med stöd i Birkler (2007) ses ha en koppling med 

att uppleva en förändrad identitet. Birkler (2007) och Paparello et al. (2014) påstående 

överensstämmer med studiens resultat eftersom personerna i studien utvecklade depression 

till följd av att inte känna igen sig själv på grund av svåra fysiska samt psykiska biverkningar 

av bromsmedicinen. Studiens resultat visade inte att personerna indirekt isolerade sig men att

de valde att stänga ute omvärlden med strategier. Som exempelvis att stänga av mentalt och 

att använda droger. Det kan därför ses som en typ av isolering.

Utifrån vad studiens resultat visade och i stöd med livsvärlden som teori kan det ses att den 

upplevda förändringen i kroppen som levd, ger en förändrad syn på hur livet erfars hos 

personerna vars patografier har studerats. Detta överensstämmer med Dahlberg et al. (2003) 

som menar att förändringar i kroppen medför en indirekt förändring i hur människan erfar 

tillgången på livet. Detta framkom även i studiens resultat eftersom sjukdomen bidrog till en 

rädsla för att drabbas av aids samt smitta sin partner vid sexuell kontakt. Denna rädslan 

bidrog till hur personerna i studien erfar en förändrad tillgång på livet efter att ha fått sin 

diagnos. Upplevelse i den levda kroppen har således förändrats hos personerna i studien, även 

om det indirekt inte syns på utsidan mer än herpes. Studiens resultat visade att eftersom

personerna är medvetna om att de har ett virus medför detta en rädsla i sig, som sedan bidrog 

till en besatthet i att leta efter symtom till aids. Resultatet visade att personerna i studien 

upplevde rädsla för sexuell kontakt. Rädslan skapade svårigheter i kärleksrelationer och 

rädslan för att smitta blev en del i den nya vardagen. Detta överensstämmer med Walusimbi 

och Okonsky (2004) samt Feng et.al (2015) som belyser att det är vanligt att det förekommer 

en rädsla för att smitta hos hiv-positiva, framförallt en rädsla för att smitta sin partner. 

I resultatet framkom det att när personerna i studien fick diagnosen hiv skakades världen om 

och en förtvivlan upplevdes, vilket beskrivs som en existentiell påverkan. Vidare kan 

upplevelsen av att få hiv kopplas till livsvärldens levda kropp med fokus på det existentiella. 

Förtvivlan grundes i ”varför” och en ovisshet i hur framtiden ska bli upplevdes. Detta 

överensstämmer med Dahlberg et al. (2003) som betonar att eftersom den levda kroppen är 
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en sammanflätning av fysiskt, psykiskt och existentiellt men även andligt, påverkas såldes 

hela kroppen. Som vidare kan beskrivas som en upplevelse i den ”subjektiva kroppen”.

Dahlberg et al. (2003) belyser att påverkan i den levda kroppen beror på ohälsa och lidande 

som drabbar kroppen, vilket innebär att människan vill något, men upplever en förmåga av att 

inte kunna. Resultatet visade inte att en förmåga av att inte kunna upplevdes, utan snarare en 

rädsla för att inte kunna leva som vanligt och att framtiden kanske inte kommer bli som 

planerad. Rädslan för att inte kunna leva som vanligt grundade sig i en rädsla för att bli 

övergiven och ensam. Det framkom i resultatet att synen på sjukdomen påverkade tillgången 

till livet, eftersom att det fanns en föreställning om att hiv är skamligt och att en person som 

har hiv är äcklig enligt personerna i studien. Detta överensstämmer med Omer et al. (2014) 

som menar att synen på sjukdomen som skamlig påverkar existensen hos den som lever med 

hiv, genom att farhågor och rädsla för att bli övergiven av familj och vänner upplevs. Detta 

bekräftar Feng et al. (2015) som beskriver att hiv-positiva personer upplever en försämrad 

livskvalitet efter att ha fått diagnosen. Studiens resultat tillsammans med tidigare studier kan 

därför med tydlighet få stöd i livsvärldsteorins syn på hur en sjukdom kan bidra till 

upplevelsen av existentiella hot i den levda kroppen.

I studiens resultat framkom det att personerna i patografierna upplevde okunskap och dåligt

bemötande från sjukvårdspersonalen. Detta överensstämmer med Dahlberg et al. (2003) som 

belyser att sjukvårdspersonalen måste möta patienter med öppenhet för att kunna möta dem i 

deras livsvärld. För att bemöta med öppenhet krävs det att sjukvårdspersonalen är 

förutsättningslös. Resultatet visade att personerna i studien vid vissa tillfällen inte bemöts 

med öppenhet, utan snarare med ett dömande bemötande. Detta tyder på att 

sjukvårdpersonalen inte har förståelse för hur ett förutsättningslöst bemötande skapar grunden 

för ett öppet bemötande. Resultatet visade att personerna upplevde att de bemöttes dåligt på 

grund av fördomar samt att det upplevdes att det förekom rädsla hos sjukvårdspersonalen för 

att bli smittade. Detta styrker Mockiene et al. (2011) och Mill et al. (2013) som beskriver att 

sjuksköterskor upplever en viss rädsla för att smittas i direktkontakt med hiv-positiva 

patienter och vill därför byta bort arbetsuppgifter. Detta bekräftar Walusimbi och Okonsky 

(2004) som redogör för att det föreligger okunskap om hivs smittvägar, vilket bidrar till 

rädsla hos sjuksköterskor. Walusimbi och Okonsky (2004) hävdar att detta påverkar 

bemötande, vilket innebär en ökad risk för att patienter ska uppleva stigmatisering.
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Resultatet visade att det dåliga bemötandet och upplevelsen av stigmatisering hade en negativ 

inverkan på personerna i studien, eftersom följdfrågor undveks att ställas vid sjukhusbesöken. 

Även informationssökning om sjukdomen blev ett skrämmande moment som undveks till

följd av den okunskap om sjukdomen som uppvisades av sjukvårdpersonalen. Det framkom 

att detta skrämde personerna i studien och får dem att tro de ska dö inom kort på grund av 

aids.

Resultatet visade att en känsla av att pekas ut upplevdes. Det upplevdes till följd av att 

journalerna visade tydligt med en markering om en patient hade en blodsmitta vilket 

upplevdes som negativt hos personerna i studien. Om bemötandet ska göras med 

livsvärldsteorin som grund skulle denna markering för att varna om blodsmitta inte 

förekomma, å andra sidan innebär markering i journalen att sjuksköterskor är medvetna om

att patienten har hiv innan patienten själv fått tala om det. Detta kan ses som positivt i akuta 

fall, men negativt om exempelvis patienter söker vård för annat än vad som kan kopplas till 

hiv. Detta kan således påverka bemötandet negativt på grund av förutfattade meningar om 

patienten eller exempelvis rädsla för att smittas hos sjuksköterskan. Det är därför högst 

aktuellt att sjuksköterskor får ökad kunskap om sjukdomen och dess smittvägar, samt hur en 

patient kan bemötas med öppenhet. Genom att döma patienter indirekt utifrån sjukdomen 

brister sjuksköterskor därför enligt hur vården ska bemöta patienter i deras livsvärld, enligt 

Dahlberg et.al (2003).

Det framkom i studiens resultat och med stöd i andra studier att okunskap om sjukdomen 

fortfarande förekommer, vilket kan tänkas bero på att det är en sjukdom som förknippas med 

sexualitet och drogmissbruk på grund av att de är dem främsta smittvägarna. Att beröra 

ämnet sexualitet och missbruk kan möjligtvis ses som svårt i dagens samhälle. Sjuksköterskor

bör därför motivera och motiveras till att samtala om detta, för att möjligtvis minska 

stigmatisering inom sjukvården och i samhället. Sjuksköterskor bör därför ha ökad kunskap 

och förståelse i hur de kan bemöta patienter med hiv vilket Walusimbi och Okonsky (2004) 

hävdar är grunden för att minska stigmatisering. 

Mer fokus bör läggas på förförståelse och därmed undvika stigmatisering av patienter med 

hiv. Sjuksköterskan bör således reflektera över sina egna fördomar och hur detta påverkar 

öppenheten i mötet med patienter som har hiv. I enlighet med Dahlberg et at. (2003) bör 

sjuksköterskan känna till att patienter undviker att dela deras unika livsvärld om en känsla av 
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förståelse och öppenhet saknas. Genom att inte se personen bakom sjukdomen och döma ut 

denne, skapar detta negativitet hos patienten vilket stödjs i studiens resultat. Resultatet visade 

att brister i bemötandet bidrog till en känsla av att känna sig mindre värd som människa. 

Detta överensstämmer med Walusimbi och Okonsky (2004) som belyser att det är av stor vikt 

att sjuksköterskan har tillräckligt med kunskap för att kunna ge ett gott bemötande.

Walusimbi och Okonsky (2004) hävdar att en stor utveckling kan ses i hur hiv-positiva 

patienter bemöts, men att kunskapen fortfarande är bristfällig.

Slutsats
Studien belyser vuxna människors upplevelse av att leva med hiv. Studiens resultat riktas 

främst till allmänsjuksköterskor som möter hiv-positiva patienter i vårdsammanhang. 

I tidigare studier framkommer det att hiv-positiva upplever ett flertal negativa faktorer med 

att få diagnosen hiv. Rädsla, skam, utanförskap, ensamhet och okunskap är begrepp som 

upprepar sig i tidigare studier och i studiens resultat. Personerna vars patografier som har 

studerats upplever rädsla för att smitta, framförallt genom sexuell kontakt med sin partner. 

Om information givits från sjukvårdspersonalen till personerna i studien om hur livet kan 

levas med hiv. Samt information om att smittrisken minskar vid behandling med 

bromsmedicin, kan obefogad oro möjligtvis kunnat förhindrats hos personerna i studien. En 

förståelse finns i att personerna i studien fick sin hiv-diagnos på 90-talet när hiv fortfarande 

var en ”ny” sjukdom och att kunskapen om sjukdomen var bristfällig. Däremot visar nyare 

studier att det fortfarande förekommer stor okunskap kring hivs smittvägar.

Upplevelsen i början av sjukdomen förändrades under tidens gång och en bearbetande

process kan därför ses. Personerna i studien gick från att känna att livet var förstört med ett 

behov av att ljuga och fly på grund av skam, till att finna kraft genom att tala öppet om 

sjukdomen. Personerna i studien kunde genom den bearbetande processen nå en känsla av

tacksamhet, en inre frid och en mening med att vara hiv-positiv. Stödet upplevdes som en 

betydelsefull faktor till att våga öppna upp och att acceptera sjukdomen.

Upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom såsom hiv kopplades till fenomenologins 

livsvärldsteori. Livsvärldsteorin präglas av att se varje människas unika sätt att erfara hur var 
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och en kan drabbas av samma sjukdom, men uppleva den på olika sätt.  Det är därför av stor 

betydelse att sjuksköterskor har kunskap och förståelse för varje patients unika livsvärld och

låter mötet med patienten präglas av öppenhet. Vidare bör sjuksköterskor inte låta sig 

påverkas negativt om patienter är hiv-positiva eftersom detta avspeglas i mötet.

Personerna i studien upplevde brister i bemötandet av sjuksköterskor vilket skapade onödig

negativitet. Således är det därför aktuellt med mer information till sjuksköterskor om

sjukdomen och hur ett värdigt bemötande av hiv-positiva patienter görs utan risk för 

stigmatisering. Detta är för att bland annat normalisera hiv och genom detta förhindra att 

patienter påverkas negativt i möte med sjukvården.

Det vore intressant med studier som fokuserar på sjuksköterskors kunskap i att bemöta hiv-

positiva patienter. Samt studier med fokus på om det finns medvetenhet hos sjuksköterskor

om att brister i bemötande kan påverkar patientens vilja till att öppna upp om sin livsvärld.   
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Bilaga 1. Exempel på analysförfarande

Meningsenhet Kondensering Kodning Underkategori Kategori

”Men i takt med 

musiken ekade 

ett enda ord 

inuti mitt huvud: 

AIDS. AIDS. 

AIDS. AIDS. 

AIDS.”

Tankar om aids 

ekade i huvudet. 

Tankar om aids. Rädsla för aids. Svårigheter att 

hantera en ny 

vardag.

”Hiv-Stina hade 

inte en chans att 

komma åt mig 

när jag var 

hög.”

Att vara hög ger en 

chans att fly 

sjukdomen.

Flykt från 

sjukdomen.

Att vilja fly. Att hantera det 

som inte syns 

utanpå.

”Även om jag 

kände mig 

förvirrad och 

trevarande i mitt 

sökande efter 

mig själv, så 

mådde jag ju så 

oerhört mycket 

bättre nu när jag 

kommit ut.”

Förvirrad men mår 

bättre av att öppna 

upp om sjukdomen

Känner lättnad. Öppenhet läker. Ett behov av att 

acceptera sin 

sjukdom.


