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Abstrakt 
 
Bakgrund: Hiv, humant immunbristvirus, har en särställning i samhället när det 
gäller tabubelagda sjukdomar. Fortfarande finns det mycket okunskap om hiv, detta 
kan yttra sig som att samhället, på grund av okunskap, ställer personer med hiv 
utanför gemenskapen. Genom att ställas utanför gemenskapen kan personer med 
hiv uppleva känslor av skam inför sig själv och sin sjukdom. Syfte: Syftet med 
studien var att belysa livsvärlden för personer med hiv. Metod: En litteraturstudie 
av två självbiografiska böcker som analyserades med kvalitativ metod. Inspiration 
för analysen inhämtades av Dahlbergs (1997) beskrivning av metod för bearbetning 
av data. Denna metod användes för att få en djupare förståelse av texterna samt att 
frambringa det uttalade och det outtalade i texterna. Resultat: I resultatet framkom 
en huvudkategori En förändrad livsvärld, till denna huvudkategori återfanns sedan 
två subkategorier En förändrad självuppfattning och Förändrade relationer till 
andra. I resultatet framkom att personer med hiv upplever ett utanförskap på grund 
av sin sjukdom. Personer med hiv hade en förändrad kroppsuppfattning vilket 
förstärkte känslorna av att vara sjuk. Relationer till andra människor blev 
förändrade och de upplevde att människor i deras närhet var ett stort stöd för dem. 
Slutreflektion: Människor i närheten av en person med hiv utgör en viktig del i 
dennes liv. Dennes välbefinnande är beroende av andra människors acceptans inför 
sjukdomen. Som sjuksköterska är det av stor vikt att möta dessa patienter med 
respekt och utan fördomar.  
 
 
Nyckelord: Hiv, livsvärld, självuppfattning, relationer, utanförskap 
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INTRODUKTION 
 
När en människa får veta att hon smittats av hiv, humant immunbristvirus, innebär 
det i samma stund att livet förändras. Hur är det att leva med hiv i Sverige och vilka 
konsekvenser medför det för individens självbild och relationer med andra? Dessa 
frågor intresserar oss och vi vill med denna studie sträva efter att belysa livsvärlden 
för personer med hiv.  

 
 
BAKGRUND 
 
Hiv har intagit en särställning i samhället när det kommer till tabubelagda 
sjukdomar. Det upplevs som mycket svårare att berätta om sin hivdiagnos än att 
berätta om en cancersjukdom (Bogart et al. 2008). En anledning är att hiv i 
västvärlden är kopplat till ofta diskriminerade minoriteter i samhället såsom 
homosexuella eller prostituerade och missbrukare. I nuläget finns ingen botande 
behandling för hiv och därför är det för många synonymt med döden. (Brown, 
Macintyre & Trujillo, 2003) 
 
År 2007 fanns 33,2 miljoner personer med hiv i världen (UNAIDS, 2007) varav 
cirka 4000 av dessa lever i Sverige (Smittskyddsinstitutet, 2006a).  
Enligt Lee, Kochman & Sikkema (2002) har många människor fortfarande stor 
okunnighet och fördomar om hiv. Människor som bär på hivsmitta upplever att 
samhället stigmatiserar dem och deras diagnos. Vidare visade studien att personer 
med hiv upplevde någon form av social stigmatisering på grund av sin sjukdom. 
Sayles et al. (2007) visar i sin studie att det kan medföra att personer med hiv 
känner sig skuldbelagda av andra, vilket leder till en känsla av utanförskap och 
skam. Personer med hiv upplever ofta att vänner, familj, sjukvårdspersonal och 
totala främlingar tar sig friheten att fråga hur de blev smittade, trots att en sådan 
fråga kan upplevas som väldigt integritetskränkande och smärtsam att besvara (a a).  
 
Enligt en översiktsartikel av Brown, Macintyre & Trujillo (2003) är diskriminering 
fortfarande ett stort problem. De har sammanställt och utvärderat olika 
tillvägagångssätt för att minska samhällets stigmatisering av människor med hiv 
och den visade att arbetet för att öka toleransen och minska det utanförskap som 
personer med hiv kan uppleva är en ständigt pågående process. 
 
Hiv/aids  
Hiv är ett retrovirus som finns i två olika former, hiv-1 och hiv-2. Båda dessa 
former kan utvecklas till aids. Uppkomsten av hivviruset tros härstamma från apor i 
Afrika som var bärare av det så kallade sivviruset. Sivviruset tros ha muterat så att 
det sedan blivit smittsamt för människan någon gång på 1940- talet, eventuellt 
tidigare. Hiv sprids med blod, sädesvätska, övriga kroppsvätskor och från mor till 
barn vid förlossning och amning. De vanligaste spridningsvägarna är via 
heterosexuella samlag. Andra möjliga spridningsvägar är intravenösa missbrukare 
som delar injektionsmaterial samt blodprodukter som används i sjukvården och inte 
undersökts på korrekt sätt (Smittskyddsinstitutet, 2006b).  
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Acquired Immune Deficiency Syndrome, aids, är slutstadiet av hivinfektion. Om 
hivinfektion förblir obehandlad har cirka 50 % av de smittade utvecklat aids efter 
cirka tio års tid. Efter att aids-diagnos har konstaterats är uppskattad överlevnad 
knappt ett och ett halvt till två år. För att kunna få diagnosen aids finns en mängd 
internationellt vedertagna kriterier, till exempel pneumonit, candidainfektion, 
kroniska herpes simplexsår och Kaposis sarkom. Dessa är så kallade 
opportunistiska sjukdomar, vilket innebär att den smittade drabbas av infektioner 
som ett normalt immunförsvar skulle kunna bekämpa (Smittskyddsinstitutet, 
2006b).  
 
Smittskyddslagen 
Sedan 1985 faller hiv under smittskyddslagen, detta innebär att personer med hiv 
har gratis vård, undersökning och behandling. Om en person har anledning att tro 
att han/hon kan ha utsatts för hivsmitta är denne skyldig att testa sig. Detta kan ske 
anonymt, men den anonymiteten upphör om testet visar sig positivt.  
En person med hiv måste meddela sin hivstatus vid ett flertal tillfällen till exempel 
kontakt med sjukvården där möjlig risk för smittöverföring föreligger och vid 
sexuella kontakter. Vid samlag måste kondom användas. Personer med hiv är även 
skyldiga att komma på de återbesök som den behandlande läkaren kräver.  
Får läkaren information om att en person som har hiv inte följer föreskrifterna eller 
har anledning att anta att situationen är sådan, är det läkarens uppgift att försöka få 
personen att ändra sitt beteende. Om så inte sker är läkaren skyldig att anmäla 
personen till smittskyddsläkaren, som i sin tur kan anmäla till länsrätten att 
personen ska tvångsisoleras på sjukhus (SFS 2004:168).  

 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Hiv är en obotlig sjukdom som förr eller senare kommer att leda till döden. En 
sjukdom som dels är tabubelagd i allmänhetens ögon, men också en sjukdom som 
är smittsam. Personen med hiv kan uppleva att till exempel vänner och kollegor tar 
avstånd från dem på grund av rädsla för att bli smittade (Sayles et al. 2007). Vidare 
visade en studie av Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen (2007) att diskriminerande 
bemötande av personer med hiv är vanligt i vården. Studien visade bland annat att 
deltagarna upplevde vårdpersonalen som irriterad och otrevlig, de talade nedlåtande 
till dem, vidtog överdrivna skyddsåtgärder och använde skrämseltaktik. Till 
exempel talade om för en person med hiv som fått besked om att immunförsvaret 
blivit sämre att de kunde förvänta sig att dö snart (a a).  
 
I mötet med en annan människa är det av stor vikt att man ser hela människan och 
inte bara någon som lider av en sjukdom eller ett tillstånd (Dahlberg et al. 2003). 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska sjukvården vara en plats där 
alla personer alltid känner sig trygga och att bemötandet från personalen aldrig 
bygger på fördomar eller rädsla för en sjukdom eller ett tillstånd.  
 
Livsvärld 
Livsvärlden är enligt Bengtsson (1999) den värld som vi lever i och kommunicerar 
med andra människor. Det är en social värld med mänskliga relationer som är 
ständigt beroende av varandra för att fungera som en helhet. Livsvärlden är dock 
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inte enbart en unik individs subjektiva upplevelse, utan även den faktiska verklighet 
där livet utspelar sig. Genom att ha ett livsvärldsperspektiv innebär det att 
uppmärksamma människans dagliga tillvaro, genom att beskriva och analysera 
världen så som den erfars av människor (a a).  
 
Dahlberg et al. (2003) menar att även om vissa gemensamma nämnare kan hittas 
bland människors erfarenheter så är ändå varje individ helt unik i sina upplevelser.  
I mötet med en annan människa är det viktigt att möta den andra så 
förutsättningslöst som möjligt. Det är dock angeläget att förstå att alla människor 
alltid har någon förförståelse, på gott och ont. Förförståelse är värderingar och 
kunskap som vi bär med oss från tidigare erfarenheter och dessa kan främja 
relationen människor emellan till exempel ett gemensamt intresse, men förförståelse 
kan även leda till bemötandet blir negativt på grund av en negativ inställning (a a). 
Således kan den fördomsfulla inställning som många människor har gentemot hiv 
leda till ett sämre bemötande. 
 
Lidande – Välbefinnande 
Enligt Dahlberg et al. (2003) är lidande och välbefinnande båda naturligt 
förkommande i alla människors liv. Människan strävar efter välbefinnande och det 
innebär att även människor som lider av långvariga eller kroniska sjukdomar kan 
uppnå en känsla av välbefinnande.  För att kunna uppleva hälsa och välbefinnande 
måste den enskilde människan ta ansvar och känna respekt för sitt eget liv och för 
sig själv som en unik individ. Svårt sjuka människor, exempelvis personer med hiv, 
kan uppleva känslor av hopplöshet, skuld, skam, saknad och osäkerhet. Dessa 
känslor beskrivs som sjukdomslidande och i detta lidande är människan alltid 
ensam i det avseende att ingen annan människa fullt ut kan dela någon annans 
sjukdomslidande. Det påverkar också det sociala livet så som att människor drar sig 
undan från den som är svårt sjuk. En annan form av lidande är det som kan uppstå i 
mötet mellan patient och vårdare, det beskrivs som vårdlidande. Det kan uppstå på 
grund av omedvetna handlingar, brist på reflektion eller bristande kunskaper och 
det uttrycks som ett onödigt lidande som måste elimineras (a a). 
 
Subjektiv kropp 
Enligt Dahlberg et al. (2003) är kroppen centrum i människans existens och genom 
denna har hon tillgång till livet. Om människan drabbas av en kronisk sjukdom 
innebär detta förändrad tillgång till världen och till livet. Kroppen är inte bara fysisk 
utan även psykisk, existentiell och andlig. Människan har inte en kropp utan är sin 
kropp. Begreppet ”subjektiv kropp” innebär att dagens vård som är uppdelad i 
somatisk och psykisk inte är optimal utan borde ha ett mer holistiskt perspektiv. Till 
exempel är det viktigt att förstå att när en kroppslig funktion sviktar ska fokus inte 
läggas enbart på det medicinska utan även hur personen upplever sin livssituation. 
Vidare menar Dahlberg et al. (2003) att en frisk person tar sin kropp och dess 
fungerande funktioner som givna och det är först när en människa känner lidande 
som kroppen blir uppmärksammad på ett speciellt sätt. Sjukdom innebär mycket 
mer än symtom och diagnos, det innebär förlust av förmåga och en förlorad tillgång 
till livet och världen. Det är genom vår kropp som vi har möjlighet att ha fysisk 
kontakt med varandra och skapa mellanmänskliga relationer (a a).  
 
Personer med hiv upplever ofta känslor som avsky, skuld samt rädsla för att smitta 
andra. Tillsammans med en uppfattning om sig själv som smittsam samt att 
hivsjukdomen och dess behandling kan förändra kroppen kan detta leda till en 
förändrad kroppsuppfattning, personen känner inte igen sig i sin egen kropp 
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(Huang, 2006). Lee, Kochman & Sikkema (2002) beskriver i sin studie hur 
personer med hiv försätter sig själva i ett utanförskap. Detta hörde samman med att 
personer med hiv känner genans över att bära på hivviruset och att de upplevde det 
svårt att prata med andra människor om sin sjukdom.  

 
 
SYFTE  
 
Syftet med studien var att belysa livsvärlden för personer med hiv. 

 
 
METOD 

 
Metoden som valdes var litteraturstudie med kvalitativ metod baserad på 
självbiografier. Eftersom syftet med studien var att belysa livsvärlden för personer 
med hiv, valdes en metod med stark vårdvetenskaplig anknytning. Karin Dahlberg 
har medverkat till att sammanställa, utveckla och lyfta fram begreppet livsvärld 
samt konkretiserat tillämpningen av livsvärldsperspektivet i den kliniska 
verksamheten (Dahlberg et al. 2003). Dahlbergs (1997) beskrivning av metod för 
bearbetning av data har en förmåga att frambringa även de mer outtalade delarna av 
en text vilket möjliggjorde en mer omfattande analys och djupare förståelse av 
texterna (a a). Begreppet ”författarna” under rubriken Metod syftar till författarna 
av denna studie.  
 
Urval 
Typen av informationskällor som användes var självbiografier. Det bestämdes vissa 
inklusionskriterier inför sökningen. Dessa var att böckerna skulle vara skrivna på 
svenska av personer som levde i Sverige. Böckerna skulle vara skrivna av en person 
med hiv och denne fick inte ha utvecklad aids. Vidare bestämdes att böcker äldre än 
tio år skulle exkluderas. För att hitta lämpliga böcker gjordes en sökning i LIBRIS 
med sökorden hiv och självbiografi. Där hittades en bok som senare kom att 
inkluderades i studien, Livsfrågor av Steve Sjöquist. För att få ytterligare underlag 
till studien kontaktades Noaks Ark, en frivilligorganisation som arbetar med 
hivrelaterade frågor. De rekommenderade I sin skugga av Walter Heidkampf, 
därefter gjordes en sökning av denna i LIBRIS där den återfanns. Båda böckerna 
lästes igenom och bedömdes uppfylla de kriterier som bestämts.  
 
I sin skugga, Walter Heidkampf 
Huvudpersonen smittas av hiv efter en häftig förälskelse i en man han träffat 
utomlands. I boken berättar han om känslorna kring att få hivbeskedet, oron för 
framtiden men också hur han lärt sig att leva med sjukdomen.    
 
Livsfrågor, Steve Sjöquist 
Huvudpersonen blev smittad av hiv 1987, han är nu 52 år gammal. Han är mycket 
engagerad i olika organisationer som arbetar med hivrelaterade frågor bland annat 
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Noaks Ark. I samband med att han får sin hivdiagnos uppstår många existentiella 
frågor och funderingar som han reflekterar över boken igenom. 
 
Analys 
Texterna analyserades med inspiration från Dahlbergs (1997) beskrivning för 
bearbetning av data. Metoden kan delas upp schematiskt i tre olika faser; helhet-
delar-helhet, men den verkliga arbetsprocessen växlar mellan de olika faserna. 
Efterhand som nya upptäckter görs framträder kanske andra mönster, vilket kan 
leda till att tidigare nedtecknade observationer måste revideras.  
 
Dahlberg (1997) beskriver analysens första steg som en bekantgörande fas, där 
arbetet går ut på att skaffa sig en uppfattning om innehållet i texten. Materialet läses 
igenom upprepade gånger för att få en första förståelse för det. När texten börjar 
framstå som en känd helhet är det dags att gå vidare till den analyserande fasen. Då 
inriktas sökandet på meningsbärande enheter, som extraheras ur texten. De 
meningsbärande enheterna plockas ut utifrån det perspektiv studien har vilket leder 
till att texten får en ny karaktär. De meningsbärande enheterna tolkas sen på ett 
kreativt sätt för att få fram även det outtalade, detta kallas för transformering. Under 
denna fas går texten ifrån att ha varit som vilken text som helst till att få en djupare 
innebörd och bli ett forskningsunderlag. Den sista fasen går ut på att sammanfoga 
delarna till en ny helhet som är presenterbar och kan förstås av andra än forskaren 
själv (a a).  
 
Enligt Dahlberg (1997) är analysprocessens funktion att tydliggöra textens innebörd 
på alla plan, dvs. både de uttalade och de outtalade budskapen. Dock får tolkningen 
av texterna aldrig tappa kontakten med ursprungsdata eller frångå de vetenskapliga 
riktlinjerna.   
 
Analysförfarandet i denna studie inleddes med att böckerna lästes igenom ett flertal 
gånger av båda författarna. Under denna bekantgörande fas erhölls en övergripande 
bild av böckernas innehåll. Böckerna delades upp författarna emellan och 
meningsbärande enheter som svarade upp mot syftet markerades. Därefter skiftades 
böckerna för att den andra författaren skulle urskilja meningsbärande enheter. Detta 
som en försäkring att författarnas uppfattning väl överrensstämde om vad som var 
viktigt i texterna. Granskningen visade att författarna i stort sett var av samma 
uppfattning. Om meningsskiljaktigheter uppstod diskuterades dessa fram till en 
gemensam lösning. Därefter fördes alla meningsbärande enheter in i ett dokument 
och transformerades med hjälp av kreativ tolkning till en mer kärnfull text utan att 
de förlorade sin essentiella innebörd. Under arbetets gång framträdde kärnkategorin 
med dess subkategorier alltmer tydligt (se tabell 1). Transformeringarna 
diskuterades författarna emellan och placerades sedan under respektive kategori. 
Transformeringar med liknande innehåll sorterades ihop för att sedan tillsammans 
bilda resultatet. I de självbiografiska böckerna analyserades de delar där livsvärlden 
beskrevs utifrån ett hivrelaterat perspektiv. Allt innehåll i de självbiografiska 
böckerna som inte var direkt relaterat till både hivsjukdomen och livsvärlden 
analyserades inte. 
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Tabell 1. Exempel på analysförfarande 
Meningsbärande enhet Transformering Subkategori Huvudkategori 
Under åren som gått har jag 
tänkt på min hivsituation 
varje dag. 
 

Tänker på hiv 
varje dag. 

  
 
 
 
 
 
En förändrad 
livsvärld 
 

Efter en tid fick jag ett 
bakslag från en person jag 
trodde var min vän, jag 
trodde hon skulle förstå och 
att jag kunde lita på henne. 

Att bli sviken av 
någon som det 
funnits förtroende 
för. 

Förändrade 
relationer till 
andra 

 
Jag har många gånger haft 
svårt att identifiera mig med 
att vara hivbärare. Det finns 
inget påtagligt att se eller ta 
på. 

 
Svårighet att 
identifiera sig som 
hivpositiv.  
 

 
En förändrad 
självuppfattning 

 
 
RESULTAT 
 
Analysen av böckerna ledde fram till en huvudkategori; En förändrad livsvärld. Till 
denna huvudkategori fann vi sedan två subkategorier som relaterar till livsvärlden; 
En förändrad självuppfattning och Förändrade relationer till andra. Under 
rubriken Resultat syftar begreppet ”författarna” till författarna av de 
självbiografiska böcker som analyserats.   
 
En förändrad livsvärld 
Livsvärlden förändras i samma stund som en person får ett hivpositivt besked. Detta 
uttrycks tydligt i de båda böckerna. Författarna beskriver hur beskedet att de blivit 
smittade påverkade deras uppfattning av sin egen kropp samt hur de upplevde att 
situationen påverkade relationen till andra människor.  
 
Känslan av utanförskap var hela tiden återkommande. Fördomar och rädslor från en 
oförstående omgivning ökade svårigheterna men det gjorde även de egna skuld- och 
skamkänslorna. Med utanförskapet kom också känslan av förlorat samhälleligt 
värde, att inte vara som andra och inte vara en del av gemenskapen. Livet efter 
hivdiagnosen blev annorlunda, det som tidigare känts roligt och utvecklande 
förlorade nu sin mening.  

 
”Jag blir arg när jag inser hur livsgnistan försvann 
med mitt hivbesked och hur mitt framgångsrika 
frisörliv slogs i spillror”.  (Heidkampf 2003, s. 69)  

   
Hivsjukdomen kunde göra att personen upplevde sig som en fånge i sitt eget hem, 
att det var hans straff och att gå ut och vistas bland folk innebar att känna sig 
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utanför och rädd. Kontakt med andra människor innebar ibland att bli sedd som ett 
problem och inte som en människa. Smittskyddslagen som skapats för att skydda 
medborgare mot risken att exponeras för bland annat hivsmitta upplevdes som 
diskriminerande. Diskriminerande i den bemärkelsen att den skapats för att värna 
om hivnegativa personers hälsa på bekostnad av hivpositivas självkänsla. Det 
förklarades som att det inte enbart bör vara den hivpositives ansvar att utöva säkert 
sex när det är egentligen är få människor som känner till sin hivstatus och då bara 
utgår från att de är hivnegativa. Vetskapen att en brottslig handling begås om de 
underlåter att uppge sin hivstatus för en potentiell sexpartner av rädsla för att bli 
avvisad, var svår att förlika sig med. 
 
En konsekvens av att leva med hiv var att sexualiteten förändrades på olika sätt. På 
det fysiska planet innebar det att perioder av återkommande trötthet gjorde att det 
bara fanns ork för det mest elementära och den sexuella lusten försvann. Den 
psykiska påverkan ledde till känslor av att vara en paria och en smitthärd, inte värd 
att älskas och rädsla att bli bortvald enbart på grund av sin sjukdom. Under de långa 
perioder då inga fysiska symtom på sjukdomen fanns var behovet av sex var lika 
starkt som innan hivdiagnosen och beskedet om hiv väckte många frågor som; 
Kommer jag någonsin kunna ha sex igen? Vem vill bygga ett förhållande och en 
framtid med mig? Dessa tankar ledde till en mental förberedelse på att leva ett liv i 
avhållsamhet. Den i sammanhanget sociala börda som hiv innebar gjorde att 
personerna upplevde sig vara i än mer behov av kärlek och bekräftelse. Relationer 
och gemenskap och längtan efter dem ökade och fick större utrymme. Rädslan att 
bli lämnad av sin partner på grund av hiv var så stark att det uttrycktes som en vilja 
att dö om det skulle inträffa. 
 
Känslor av hopplöshet och önskan om att få dö ledde till att självmordstankarna 
ibland tog över helt och döden kändes väldigt lockande.  

 
”Döden är så lockande att jag ibland önskar mig själv 
stendöd”.                             (Heidkampf  2003, s. 57)                                                

  
Även den motsatta känslan det vill säga fruktan för att dö beskrivs. Denna ständiga 
oro för att dö ledde till trötthet, utmattning och rädsla för att somna. Det berättades 
om skräcken för att dö i sömnen och vilken förvåning det var att vakna på 
morgonen och upptäcka sig fortfarande vara i livet. Svåra infektioner till följd av 
hiv ledde till oro och när tillståndet förvärrades bestod till slut hela livsvärlden av 
gråt och dödsångest. Situationen beskrevs som att när en person lever med hiv blir 
livsfrågor lika mycket dödsfrågor. 
 
Ett sätt att hantera sin sjukdom och försöka förändra allmänhetens attityd mot den 
var att arbeta aktivt med hivprevention och upplysning. Detta var något som drev 
personerna, dels för deras egen skull, dels för att agera mot alla fördomar och 
okunskap om hiv. Genom detta engagemang träffade de många personer i samma 
situation, detta upplevdes som mycket värdefullt. De fann också sitt liv mer 
meningsfullt när de insåg att de kunde vara ett stöd och en hjälp för andra. Baksidan 
av detta var att många av de människor de mötte i sitt arbete avled till följd av 
sjukdomen. I slutändan ansågs ändå det positiva med engagemanget överväga all 
sorg och alla förluster de tvingades genomgå.  
 
Att leva som hivsjuk under en längre tid beskrevs som en ständig strid att hålla 
livsmodet uppe. Rädslor inför sjukdomen var alltid närvarande, men det gick att 
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lära sig leva med dem så länge viljan att leva fanns där. Författarna berättar hur de 
trots olika svårigheter kopplade till sjukdomen bestämde sig för att ändå delta i 
sociala tillställningar, på sina egna villkor. Planering av vardagens aktiviteter ledde 
till att de kunde hantera sin situation på ett bättre sätt. Trots att hivsjukdomen hade 
försvårat många delar i deras liv så kunde de ändå känna att i slutändan blev 
förlusterna till en liten vinst. Acceptansen av sjukdomen hade gjort att omgivningen 
upplevde personerna som förändrade, mer avstressade och lugnare. Deras egen 
öppenhet om sin sjukdom ledde till att de fick lättare att ta kontakt med andra 
människor, även potentiella partners. Genom att ge sitt förtroende till någon annan 
att de var hivbärare fick de själva också ta emot andra människors tankar och 
hemligheter.  
 
En förändrad självuppfattning 
Samhällets attityd gentemot personer med hiv medförde att de kände skam och 
skuld över sin sjukdom. Trots att personerna levt med sjukdomen under många år 
kämpade de fortfarande med sina egna känslor av självförakt och att vara mindre 
värd. Egna uppfattningar om att vara en smitthärd skapade en genomträngande 
skuldkänsla som ibland kunde upplevas helt förlamande.  

 
”Äcklet sköljer över mig som smutsigt avloppsvatten. 
Hatar, avskyr mig, min kropp och det jävla viruset”.     
  (Heidkampf 2003, s. 14 ) 

 
Andra människors synsätt på personer med hiv, att de är sjuka och döende, 
upplevdes kränkande och ledde också till att de blev rekommenderade att vara 
försiktiga med vem de berättade för. Funderingar om sin egen hivsituation vittnade 
om hur tankar kring sjukdomen fanns där varje dag. Även om inga synliga 
förändringar hade skett än, så fanns viruset alltid där.  
 
Fysiska förändringar, främst viktnedgång, ökade känslan av att vara sjuk. När 
kläderna inte längre passade utan bara hängde på kroppen, upplevdes det som att 
vara oattraktiv och ful. Känslan att inte känna igen sin kropp och sitt ansikte i 
spegeln skildrades som en fruktansvärd upptäckt.  
 

”En dag stod jag i duschen och tvålade in min kropp. 
Jag upptäckte att jag hade djupa hålor under 
armarna, alldeles ihåligt kändes det. Det var en 
fasansfull upptäckt och jag började gråta”. (Sjöquist 
1999, s. 126) 

     
Trots att tanken på hivsmittan ofta var närvarande, fanns ändå perioder utan några 
som helst tankar på sjukdomen. Detta var kopplat till svårigheter att relatera till sig 
själv som hivpositiv eftersom det inte fanns något påtagligt att se eller ta på. 
Personerna beskrev hivdiagnosen som en underlig känsla av att känna sig frisk men 
ändå klassas som sjuk.  
 
Förändrade relationer till andra 
På det relationella planet blev förändringarna påtagliga efter hivbeskedet. Beslutet 
att berätta om sjukdomen för bekantskapskretsen fattades snabbt efter bekräftelsen 
av diagnosen. Rädslan att bli förskjuten fanns där men det var nödvändigt att dela 
med sig för att kunna få stöd. I takt med att fler vänner fick del av 
sjukdomsbeskedet blev det också en revidering av vänskapskretsen. En del vänner 
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kunde inte hantera den nya situationen och sa upp kontakten, då förstärktes 
skamkänslorna över sjukdomen. De allra flesta vänner valde dock att fortsätta 
relationen och ge sitt stöd. Hiv tog mycket plats i relationerna till andra. Det blev 
efter hand påfrestande att alltid vara den som är sjuk och i behov av att prata men 
trots det ställde vännerna upp. Hiv försvårade det sociala umgänget, att mitt i en 
middag drabbas av trötthet eller smärta gjorde det nästan omöjligt att delta i 
konversationer och diskussioner med de andra kring bordet.  
 
Arbetsplatsen ställde upp på ett sådant sätt att det i fortsättningen fyllde en än mer 
viktig funktion för social gemenskap och en fristad från fördomar. Även att få 
samtala med någon utomstående upplevdes som positivt. Det gav mycket att få en 
stund tillsammans med en person som bara lyssnade och gav nya infallsvinklar på 
situationen, detta kunde vara en kurator eller en stödgrupp. Återigen framhölls 
vikten av att dela med sig och lyssna på andra i samma sits. Vetskapen att inte vara 
försatt i ett utanförskap gjorde sjukdomen lättare att hantera. Beskedet att en vän 
också smittats med hiv mottogs med motstridiga känslor, sorg naturligtvis för 
vännens del, men också glädje och lycka över att inte längre vara ensam hivbärare i 
bekantskapskretsen. Även om stöd från familj och vänner betydde mycket kunde 
ibland oron från dem upplevas som en börda. Detta kunde yttra sig som till exempel 
underlåta att berätta om försämringar i sjukdomsbilden för anhöriga för att slippa 
bära deras oro. Känslan att göra sina närmaste ont på grund av sin sjukdom 
upplevdes så plågsam att det uttrycktes som en vilja att dö. Trots allt detta stöd från 
omgivningen beskrev personerna det som att i slutändan stod de ändå ensamma i 
kampen mot sin sjukdom.  

 
”Det finns en liten del i varje människa där man är 
helt ensam. Jag kan inte ens dela med mig till dem 
som står mig närmast”. (Sjöquist 1999, s. 101) 

 
Personerna hade haft mer eller mindre frekvent kontakt med sjukvården sedan de 
fått beskedet att de var hivpositiva. Besöken på de inrättningar som hade vana att 
träffa personer med blodsmitta upplevdes som mycket positiva. Där fanns möjlighet 
att öppet ventilera sina funderingar och farhågor kring sjukdomen vilket ökade 
välbefinnandet. Även möjligheten att utbyta tankar med medpatienter bidrog till en 
positiv upplevelse av vårdtiden. På vårdavdelningar där personalen var ovana vid 
att bemöta personer med hiv fanns inte samma kunskap och förmåga och då 
upplevdes vården som sämre. Dock hade den omsorg och omvårdnad de stött på 
genom åren varit genomgående god och bidragit till ökat välbefinnande.  

 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa livsvärlden för personer med hiv. Svaret på syftet 
uppnås genom att analysera två självbiografiska böcker eftersom det ger en 
personnära inblick i hur personer med hiv upplever sin livsvärld. Enligt Dahlberg 
(1997) är det lämpligt att använda sig av skrivna berättelser och intervjuer vid 
kvalitativa studier. Dahlberg (1997) framhåller att det inte finns någon annan 
helhetssyn och inget annat lidande än det vi själva erfar. Genom exempelvis 
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intervjuer och skrivna berättelser kan dessa företeelser belysas och analyseras (a a). 
På grund av att tiden som avsatts till att genomföra denna studie var starkt 
begränsad gjordes bedömningen att det inte fanns någon möjlighet att genomföra 
intervjuer. Valet föll således på skrivna berättelser. De självbiografiska böckerna 
gav möjlighet att följa personerna under en längre tid; från att beskedet om hiv 
mottas till en form av acceptans inför sjukdomen. Studien strävade efter att få ett så 
brett spektrum av känslor och upplevelser som möjligt. Detta för att på ett holistiskt 
sätt kunna belysa livsvärlden så som den erfars av personer med hiv.  
 
Det stod tidigt klart att ambitionen var att studien skulle byggas på svenska 
förhållanden då detta ger större möjlighet till klinisk tillämpning. Möjligheten att 
basera studien på vetenskapliga artiklar övervägdes men efter sökningar i databaser 
utförts fanns det att forskningen i Sverige inom detta område tyvärr var mycket 
knapphändig. De artiklar som återfanns var till största del gjorda i Afrika eller 
Asien, de kontinenter som har störst problem med hivepidemin vilket således leder 
till en annan typ av problematik (Pick & Dayaram, 2006). Av studier som gjorts i 
västvärlden var de flesta från USA där problematiken kring hiv främst är kopplad 
till andra faktorer som t.ex. etnicitet (Collins, von Unger & Armbrister, 2008).  
  
Personer som väljer att skriva böcker om sina upplevelser kan möjligen sägas vara 
icke representativa för gruppen. Anledningarna till att skriva en bok kan vara 
skiftande men gemensamt är att man som självbiografisk författare vill skildra sitt 
liv och sin identitetsutveckling (Nationalencyklopedin, 2009a). Det är en begränsad 
grupp människor som ägnar sig åt att skriva självbiografier och dessa kan vara 
litterärt utformade och tillrättalagda vilket eventuellt kan ha påverkat resultatet. 
 
Det faktum att underlaget till studien bestod av endast två böcker kan göra att 
resultatet inte är representativt för en större grupp. Författarna till de två böcker som 
valdes är båda homosexuella män. Enligt Brown, Macintyre & Trujillo (2003) 
 är denna grupp människor redan en diskriminerad minoritet i samhället som 
dessutom ofta associeras med hiv. Möjligen kan dessa två faktorer i samspel leda 
till en känsla av ökat utanförskap i förhållande till hur icke homosexuella personer 
med hiv upplever sin livsvärld. Dock visade en studie av Lee, Kochman och 
Sikkema (2002) att det finns en accepterande och stödjande attityd gentemot 
personer med hiv inom homosexuella kretsar vilket bidrog till ett minskat 
utanförskap.  
 
Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008) menar att alla människor har en 
förförståelse som utgörs av tidigare erfarenheter och som inverkar negativt på 
resultatets trovärdighet. Denna förförståelse ska forskare som studerar ett fenomen 
vara medveten om och således även kunna tygla. Detta för att kunna studera 
fenomenet så som det visar sig (a a). Strävan i denna studie har varit att ha en 
medveten hållning till denna förförståelse, det har delvis uppnåtts genom att 
författarna till denna studie är två till antalet. Således har resultatet tillkommit 
genom mer än ett perspektiv och det fanns också en möjlighet att kontrollera 
varandra i arbetsprocessen så att grundinställningen till studiens data alltid var så 
neutral som möjligt.   
 
Beslutet att exkludera böcker äldre än tio år togs eftersom möjligheterna till ett 
bättre liv ökade markant efter kombinationsbehandlingen introducerades 1996. 
Visserligen kom den första antivirala behandlingen, AZT, redan 1987. AZT kunde 
dock inte sättas in förrän symptom på sjukdomen i form av opportunistiska 
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infektioner fanns. Det var alltså först med kombinationsbehandlingen 1996 som hiv 
inte längre innebar en säker död och detta hade en radikal påverkan på den 
hivpositives upplevelse av sin situation (Kallings, 2005).  
 
Resultatet presenteras utan referenser till vilka fynd som kommer från vilken av 
böckerna. Dahlberg (1997) menar att det är viktigt att förstå skillnaden mellan 
enskilda människors uppfattningar i form av utsagor och det slutgiltigt 
sammanställda resultatet. Det är alltså uppfattningar som kategoriseras, inte 
personer (a a). I de båda böckerna beskrevs liknande känslor och upplevelser inför 
sjukdomen, om än på olika sätt. Tillsammans kompletterade de varandra och gav en 
helhetsbild av hur det kan vara att leva med hiv. Tabellen nedan illustrerar hur 
böckerna tillsammans ligger till grund för tolkningarna som utgör resultatet.   
 
Tabell 2. Gemensamma kategorifynd  

Sjöquist 
 

Heidkampf 
 

En förändrad 
livsvärld 
 

När jag själv var 
mycket sjuk kände jag 
att jag förlorade en del 
av mitt samhälleliga 
värde. 
 

Jag vill dö när 
samhället ställer mig 
utanför gemenskapen 
och skapar regler för att 
värna om andra och 
inte mig.  
 

En förändrad 
självuppfattning 
                       
 

Det var snarare en 
skuldkänsla som 
förlamade mig och 
trängde igenom hela 
mig. 
 
 

Jag skönjer det 
självförakt jag genom 
åren stångats med och 
inser att jag fortfarande 
känner mig 
mindervärdig på grund 
av min smitta. 
 

Förändrade 
relationer till 
andra 

När jag blev sjuk 
påverkades relationen 
till mina vänner 
påtagligt. 

Det är inte konstigt att 
vi som har hiv är rädda 
för att berätta när man 
möts av rädsla och 
avståndstagande.  
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Resultatdiskussion 
Resultatet visar att livsvärlden för personer med hiv förändras påtagligt och vid 
närmare betraktelse av resultatet framträdde ett mönster som åskådliggjort att 
livsvärlden för personer med hiv kan påverkas på fyra olika nivåer. Nivåerna som 
identifierats är myndigheter, samhälle, anhöriga och individ (figur 1). Individens 
möjligheter till påverkan minskar för varje nivå ovanför denne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. De övriga nivåernas inverkan på livsvärlden för personer med hiv. 
 
På myndighetsnivå uppfattas smittskyddslagen som kränkande. Uppfattningen att 
regeringen stiftar lagar som ställer personer med hiv utanför gemenskapen upplevs 
som ett bevis på att de inte har någon plats i samhället. Inom sjukvården var 
bemötandet oftast gott och hade då bidragit till ökat välbefinnande. Möjligheten att 
få samtala med professionell personal om sin situation och sina rädslor beskrivs 
som mycket givande. Enriquez, Lackey & Witt (2008) visade i sin studie att frågor 
kring känslolivet vid sjukvårdsbesök och känslomässigt stöd vid dessa möten 
värderades mycket högt av personer med hiv (a a). På inrättningar där personalen 
var ovan att vårda personer med hiv upplevdes vården som sämre på grund av deras 
bristande kunskaper om sjukdomen. Dessa situationer menar Dahlberg et al. (2003) 
innebär ett vårdlidande för patienterna då deras självklara värdighet kränks.  
 
Resultatet visar hur personer med hiv utsätts för reaktioner från omgivningen som 
kan leda till en känsla av utanförskap. Nästa nivå som påverkar personens livsvärld 
utgörs alltså av det samhälle som omger personen med hiv. Ett samhälle kan 
definieras som en grupp individer förenade av ett nätverk av sociala relationer och 
gemensam kultur och tradition (Nationalencyklopedin, 2009b). Människan är av 
naturen en social varelse och ett utanförskap som inte är frivilligt är plågsamt för 
individen (Stevens, 1998). Vetskapen om samhällets syn på personer med hiv, gör 
sjukdomen svårare att hantera. Samhällets fördomar och rädslor leder till en negativ 
uppfattning om sin egen person. En studie av Sayles et al. (2007) visar att samhället 
ser olika på personer med hiv beroende på hur de smittats. Om smittöverföringen 
skett vid t.ex. en blodtransfusion ses personen som ett offer men om denne istället 
smittats via exempelvis sexuell kontakt är uppfattningen att de får skylla sig själv. 
Denna attityd från samhället påverkar personer med hiv att känna mer skam över 
sig själv och sin sjukdom (a a). Detta beskrivs i denna studies resultat att personer 
med hiv känner sig hämmade från att leva fullt ut och att livsgnistan då försvinner.  
Den närmaste anhörigkretsen utgör enligt resultatet ytterligare en nivå som påverkar 
personens livsvärld. Det är en nivå som utgör ett stort stöd och fyller en viktig 
funktion för personer med hiv. Vetskapen att ha kvar sina vänner trots ett hivbesked 
är en grundtrygghet. En studie av Serovich, Mason, Bautista & Toviessi (2006) 
påvisar att personer med hiv har lättare att hantera sin sjukdom om de berättar för 

                 
Samhälle 

 
Anhöriga 

 
Individ 
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sina anhöriga om hivdiagnosen och att ett gott bemötande från omgivningen leder 
till ökat socialt stöd och välbefinnande (a a). Resultatet i denna studie visar också 
att sveket blir så mycket större när en vän väljer att avsluta vänskapen på grund av 
hivdiagnosen. Denne kan då bidra till känslan av utanförskap.  
 
På den nedersta nivån återfinns individen, personen med hiv. Individen står under 
de övriga nivåernas ständiga inverkan på dennes livsvärld. I resultatet framkommer 
att individen ständigt är beroende av de övriga nivåernas acceptans av sjukdomen 
för att uppnå välbefinnande. Till exempel var ett sätt att hantera sjukdomen att 
arbeta med upplysning kring hiv för att förbättra omgivningens attityd gentemot 
personer med hiv och på så vis också uppnå ökat välbefinnande. En studie av 
Simbayi et al. (2007) påvisade att om omgivningens inställning till hiv är negativ 
kan det leda till att personer med hiv absorberar denna uppfattning och gör den till 
sin egen. De dömer sig själv utifrån samhällets fördomar och nedvärderar sin 
person och sin kropp. Enligt Dahlberg et al. (2003) innebär en förändrad 
kroppsuppfattning en förändrad tillgång till livet (a a). Personer med hiv har en 
uppfattning om sin kropp som förändrad och smittsam. En förändrad tillgång till 
livet kan yttra sig såsom att personerna isolerar sig själva från samhället eller får 
problem med att ha ett fungerande sexliv, något som också framkom i denna studies 
resultat. En studie av Troussier & Tourette-Turgis, (2006) visade att ett fungerande 
sexliv efter hivdiagnosen är av vikt för att uppnå livskvalitet. Hiv är sedan 
kombinationsbehandlingen kom en diagnos personen får leva länge med och ett bra 
sexualliv stärker självkänslan och minskar känslor av ensamhet. 
 
Sjuksköterskan kan bidra med goda kunskaper om hiv och ett fördomsfritt 
bemötande och på så sätt stärka självkänslan och minska känslor av ensamhet för 
personer med hiv. Sjuksköterskan är i mötet med patienten representant, inte bara 
för sig själv, utan även för hela sjukvården. Som det framkom i studiens resultat kan 
ett bemötande från sjuksköterskan som är baserat på fördomar och rädslor leda till 
att personen med hiv upplever vården som sämre och då uppstår ett vårdlidande 
som med information och ändrat tankesätt skulle kunna utrotas. Hälso- och 
sjukvårdslagen säger att alla människor har rätt till lika vård på lika villkor (HSL 
1982:763) och därmed borde inget annat alternativ finnas.  

 
 
SLUTREFLEKTION 
 
Vi anser att personer som har så frekvent kontakt med sjukvården också känner ett 
förtroende för den och att kontakten med sjukvården är någonting som hjälper dem 
i sin kamp mot sjukdomen både fysikt och psykiskt. Resultatet i studien visar att 
människor runt omkring personen med hiv, sjuksköterska såväl som anhörig, har 
stort inflytande på personens välbefinnande. Som sjuksköterska är detta viktigt att 
alltid ha i åtanke när vårdinsatser planeras. Dahlberg et al. (2003) poängterar att 
perspektivet vid vårdande alltid ska vara patientens egen fokus på sin hälsa och 
ohälsa men att anhöriga också kan vara ett stort stöd som bör räknas in i 
omvårdnaden för personer med kroniska sjukdomar (a a). Om sjukvården 
tillsammans med anhöriga kan möta personen med hiv på ett avslappnat och 
respektfullt sätt kanske det inte bara leder till ett ökat välbefinnande för den 
enskilde utan också till en bättre situation i samhället för personer med hiv. Om vår 
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strävan var denna skulle mycket vara vunnet för dessa människor vars 
välbefinnande, på grund av sin sjukdom, ofta vilar i andras händer.     
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