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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En av sjuksköterskans främsta arbetsuppgift är att lindra lidande. I tidigare 

forskning framkommer att det råder stigmatisering kring HIV och att vårdpersonal har 

negativa attityder gentemot personer som lever med sjukdomen. För att minska 

stigmatiseringen och de negativa attityder som förkommer mot personer som lever med HIV 

behövs mer kunskap och utbildning kring ämnet. Syfte: Att beskriva upplevelser av lidande 

hos personer som lever med HIV i Sverige. Metod: Kvalitativ innehållsanalys baserad på 

självbiografier. Resultat: Fyra teman som beskriver olika upplevelser av lidande hos 

personer som lever med HIV i Sverige framkom. Dessa var ensamhet, begränsningar i livet, 

förakt och ångest. Slutsats: Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen tyder på att 

personer som lever med HIV i Sverige lider. Studien visar att detta lidande skulle kunna vara 

ett onödigt lidande då den största orsaken till lidandet i studien är bristen på kunskap både i 

samhället och inom vården hos bland annat sjuksköterskor. Med mer kunskap kring 

sjukdomen kan bemötandet av personer som lever med HIV förbättras och stigmatisering 

samt attityder skulle minska.  

Nyckelord: Attityder, Kvalitativ innehållsanalys, Lidande, Personer som lever med HIV, 

Stigmatisering  

  



ABSTRACT 

Background: One of the nurse’s most important task is to relieve suffering. Earlier research 

reveals that there is a stigma around HIV and that healthcare professionals have negative 

attitudes towards people living with HIV. To reduce stigma and negative attitudes that exists 

towards people living with HIV, more knowledge is needed on the subject. Aim: To describe 

the experiences of the concept suffering from people living with HIV in Sweden. Method: 

Qualitative content analysis based on autobiographies. Results: Four themes that describe 

different experiences from people that suffer from HIV in Sweden was found. These were 

loneliness, limitations in life, disrespect and anxiety. Conclusion: The result of this 

qualitative content analysis shows that people living with HIV in Sweden are suffering. The 

study shows that the suffering should not be necessary when the major cause to the suffering 

in the study is the lack of knowledge in society and in the care of including nurses. With more 

knowledge about the disease can be an improvement in the treatment of people living with 

HIV, stigma and attitudes could be reduced.  

Keywords: Attitudes, People living with HIV, Qualitative content analysis, Stigma, 

Suffering
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1 INLEDNING 

Humant immunbristvirus, HIV är ett virus som tidigare ansetts vara väldigt smittsamt och 

något som ofta ledde till döden. Vi uppfattar att det råder delade meningar kring HIV i 

samhället och inom sjukvården. Samtidigt som det råder okunskap kring sjukdomen och 

många fortfarande tror att HIV smittar genom exempelvis beröring, kyssar och via mat, har 

forskningen de senaste åren gått framåt och visar idag att personer som lever med HIV kan 

förvänta sig att leva lika länge som en frisk person trots sin sjukdom. Idag finns också 

möjlighet för gravida kvinnor att föda utan att föra smittan vidare till sitt barn. Vi har under 

verksamhetsförlagd utbildning, VFU och i privatlivet träffat personer som lever med HIV och 

i mötet med dessa upplevt att det finns ett lidande som behöver lindras och accepteras. Detta 

är anledningen till varför vi anser att det är viktigt att belysa upplevelser av lidande hos 

personer som lever med HIV då vi utifrån egna erfarenheter uppfattar att det fortfarande 

råder viss okunskap och stigmatisering kring sjukdomen. Det valda intresseområdet 

”patienters upplevelser av vad som orsakar lidande hos dem” efterfrågades av Landstinget 

Västmanland vilket vi då valde att koppla samman med HIV som sedermera utmynnade i 

studiens syfte. 

2 BAKGRUND 

Här presenteras en definition av stigmatisering och en beskrivning av sjukdomen HIV. 

Vidare beskrivs tidigare forskning följt av sjuksköterskans ansvar i vårdandet samt relevant 

lagstiftning följt av ett vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv. Som sedan knyts samman i 

problemformuleringen till det valda intresseområdet.  

2.1 Definition stigmatisering 

För att underlätta förståelsen av texten är det av vikt att definiera begreppet stigmatisering. I 

enlighet med Svenska Akademiens ordbok (2016) betyder ordet stigmatisera att 

brännmärka någon och att socialt ge någon ett kännetecken på ett negativt sätt.  Enligt 

Nationalencyklopedin (2016) betyder stigmatisering att ”ärra” och att det är en 

samhällsvetenskaplig term för social stämpling.  
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2.2 Humant immunbristvirus, HIV 

HIV tillhör gruppen retrovirus och angriper kroppens immunceller. Detta innebär att 

immunsystemets förmåga att producera antikroppar försämras. HIV tros ha sitt ursprung 

från aporna, sjukdomen har kopplats samman med homosexuella män och intravenösa 

narkotikamissbrukare (Albert, 2015). HIV blev anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen år 

1983 och sedan dess har ca 12 000 fall av HIV rapporterats i Sverige. Idag lever drygt 7000 

personer med en diagnostiserad HIV-infektion i Sverige. En obehandlad HIV- infektion leder 

till det dödliga sjukdomstillståndet acquired immune deficiency syndrome, AIDS 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Symtom som kan uppkomma tidigt efter smittotillfället är feber, frossa, svullna lymfkörtlar 

samt muskel- och ledvärk. Viktminskning, nattliga svettningar, trötthet och klåda är symtom 

som visar sig senare i sjukdomsförloppet. De vanligaste smittvägarna vid HIV är blodsmitta, 

samlag och från mor till barn vid graviditet samt förlossning. När en individ blivit smittad 

finns viruset i blod, slidsekret, sädesvätska, hjärn- och ryggmärgsvätska samt nervvävnad. 

Diagnos av HIV ställs idag genom ett blodprov och kan påvisas först tre veckor efter 

smittotillfället. HIV kan även diagnostiseras med hjälp av PCR-teknik som innebär att påvisa 

proteiner från virusets arvsmassa. Denna teknik gör att HIV kan påvisas i blodet tidigare än 

tre veckor efter smittotillfället. Tekniken används också under pågående behandling av HIV 

för att mäta mängden aktivt virus i blodet (Brauner & Dillner, 2015).  

Idag finns inget botemedel mot HIV utan behandlingen syftar till att stärka immunförsvaret 

genom att minska virusmängden i kroppen samt att behandla de sjukdomstillstånd som 

uppkommer till följd av HIV-infektionen (Ericson & Ericson, 2009). Läkemedel mot HIV 

medför vissa biverkningar som exempelvis minskat antal vita blodkroppar, leverpåverkan, 

försämrad njurfunktion, illamående och kräkningar. Det är oklart hur dessa biverkningar 

kommer att yttra sig i framtiden (Nordeng & Spigset, 2013). Läkemedelsbehandlingen vid 

HIV medför att sjukdomsförloppet bromsas, symtomen lindras och att en förlängd livstid för 

personer med HIV kan möjliggöras (Ericson & Ericson, 2009). Läkemedel mot HIV kallas 

antiretrovirala medel. På 1990-talet förändrades HIV-behandlingen, nya läkemedel 

utvecklades, detta möjliggjorde bland annat att flera antiretrovirala medel kunde ges i 

kombination och dödligheten minskade. Idag kan personer som lever med HIV tack vare 

behandling förvänta sig att leva lika länge som en frisk person trots sin HIV- smitta och målet 

är att i framtiden kunna förbättra läkemedelsbehandlingen genom att minska antalet 

tabletter per gång och dag (Nordeng & Spigset, 2013). 

2.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning utifrån attityder och inställningen sjukvården har 

till personer som lever med HIV.  
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2.3.1 Sjukvårdens attityder och inställning mot personer som lever med HIV 

Orsakerna som påverkar attityder negativt gentemot personer som lever med HIV är brist på 

kunskap, rädsla för att bli smittad, homofobi, en motvillighet att vårda dessa personer samt 

stigmatisering. Brist på kunskap är en av de främsta anledningarna till rädsla, negativa 

attityder och en motvillighet att vårda personer som lever med HIV. Specialkurser kring HIV 

ökar kunskapen och resulterar i mer positiva attityder gentemot personer som lever med 

HIV. Rädsla för att bli smittad är en orsak till att negativa attityder gentemot personer som 

lever med HIV uppstår (Pickles, King & Belan, 2009). Sjuksköterskor beskriver att det finns 

risk att exponeras för viruset och på grund av det vidtar extra försiktighetsåtgärder när blod 

och andra kroppsvätskor från personer som lever med HIV hanteras. Sjuksköterskor menar 

att de är mindre förekommande med HIV och oroar sig därför mer över att bli smittade av 

andra överförbara sjukdomar (Mullins, 2009). Det finns en motvillighet att vårda personer 

som lever med HIV. Rädsla för infektionen och brist på kunskap är de främsta anledningarna 

till detta. Det finns ett starkt samband mellan stigmatisering kring HIV och homofobi. 

Generellt reagerar sjuksköterskestudenter negativt gentemot personer som lever med HIV 

och som även är homosexuella eller intravenösa narkotikamissbrukare (Pickles et al., 2009). 

Sjuksköterskor beskriver att stigmatiseringen skapar hinder för ett gott vårdande. För att öka 

kunskapen och förmågan att vårda personer som lever med HIV behövs mer utbildning kring 

ämnet (Mullins, 2009).  

 

En studie från Finland visar att det generellt finns en vilja att vårda personer som lever med 

HIV. Ålder, vårderfarenhet och positiva attityder har god effekt på viljan att vårda personer 

som lever med HIV (Välimäki et al., 2010). Attityder gentemot personer som lever med HIV 

påverkas av tidigare erfarenheter av att ha vårdat dessa personer. De som känner någon som 

lever med HIV har mer positiv attityd än de som inte gör det. En annan positiv inverkan på 

attityder gentemot personer som lever med HIV är viljan och inställningen till att vårda dessa 

personer (Souminen et al., 2009). Faktorer som har en positiv inverkan på sjuksköterskors 

kunskapsnivå och attityder, gentemot personer som lever med HIV är utbildning, tidigare 

erfarenheter av att vårda personer som lever med HIV eller att känna någon som lever med 

sjukdomen. Även viljan att vårda personer som lever med HIV har positiv effekt på 

sjuksköterskors kunskapsnivåer och attityder. I en jämförelse mellan Finland, Estland och 

Litauen visar resultatet att finska sjuksköterskor har högst kunskapsnivå och mest positiva 

attityder gentemot personer som lever med HIV (Souminen et al., 2010).  

 

I en studie av Mockiene et al. (2010) undersöks huruvida ett utbildningsprogram har effekt 

på sjuksköterskors vilja att vårda personer som lever med HIV. Det framkommer att 

utbildningsprogrammet som består av en workshop inte gav någon större påverkan på 

sjuksköterskors vilja att vårda personer som lever med HIV. Den skillnad som kunde ses var 

att sjuksköterskor blev mer villiga att hjälpa personer som lever med HIV exempelvis genom 

att tömma deras urindränagepåsar, starta intravenösa vätskor, utföra katetervård, rakning 

samt administrera blodtransfusioner. En majoritet av sjuksköterskor stödjer en 

stigmatiserande attityd. Närmare en femtedel anser att de flesta personer som lever med HIV 

har många sexuella partners. Ungefär en tredjedel svarar att personer som lever med HIV 

hade kunnat undvika att bli smittade om de hade velat. Mer än 35 procent svarade att 
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personer som lever med HIV blivit smittade på grund av att de har ett oansvarigt beteende. 

Trots detta svarar majoriteten att personer som lever med HIV inte ska skämmas över sin 

smitta (Stringer et al., 2015). Faktorer som lockar sjuksköterskor att arbeta med personer 

som lever med HIV är arbetslivserfarenhet, tidigare erfarenhet av att under praktik vårdat 

personer som lever med HIV samt en förändring från en tidigare arbetsplats. Faktorer som 

gör att sjuksköterskor väljer att fortsätta arbeta med personer som lever med HIV är 

möjligheten att utöka sina kunskaper och att få arbeta tillsammans med andra professioner 

såsom doktorer, psykologer och farmaceuter. Det ger även en möjlighet att skapa relationer 

till sina patienter vilket också gör att sjuksköterskor känner sig nöjda med sin arbetsplats. 

Sjuksköterskor uttrycker att stigmatisering av HIV förekommer och att det är särskilt 

oroande att detta uttalas av annan vårdpersonal. Stigmatisering är även något som 

förekommer i samhället och inom familjer vilket sjuksköterskor upplever vid hembesök. 

Sjuksköterskor menar dock att de använder dessa erfarenheter för att lära och upplysa andra 

om sjukdomen (Puplampu, Olson, Ogilvie & Mayan, 2014). HIV är idag relativt normaliserat 

och stigmatisering av sjukdomen är något som var vanligt på 80- och 90-talet men så är inte 

fallet längre (Stutterheim et al., 2014). Vårdpersonal menar att HIV förändrats över tid och 

uttrycker att fördomar och stereotyper i hög grad bidrar till stigmatisering av personer som 

lever med HIV. Stigmatisering är mer vanligt förekommande än diskriminering (Wagner, 

McShane, Hart & Margolese, 2016). 

 

Idag betraktas HIV mer som en kronisk sjukdom som blivit mer accepterad, välkänd och 

mindre skrämmande än tidigare. Trots detta finns ändå en rädsla hos vårdpersonal att bli 

smittad i sitt arbete vilket resulterat i olika försiktighetsåtgärder, genom att markera i 

patientjournalen om en person har HIV. Vidare uttrycker vårdpersonal att de har begränsade 

erfarenheter av att vårda personer som lever med HIV och att de enbart har basala kunskaper 

om sjukdomen (Puplampu et al., 2014). Tidigare erfarenhet av att arbeta med personer som 

lever med HIV har positiv inverkan på attityder hos vårdpersonal. Mindre erfarenhet av att 

arbeta med personer som lever med HIV bidrar till stigmatisering, negativa attityder och 

åsikter på grund av rädsla och missförstånd. För att minska stigmatisering, maximera 

vårdkvaliteten och göra vårdpersonal mer bekväm i arbetet med personer som lever med HIV 

behövs mer kunskap om sjukdomen (Wagner et al., 2016). Stigmatisering kring personer som 

lever med HIV minskar hos sjuksköterskestudenter som genomgår en utbildning om 

sjukdomen jämfört med de som inte gör det. För att förbättra deras förmåga att ta hand om 

personer som lever med HIV i sin kommande profession behövs utbildning kring HIV införas 

i programmet för allmänsjuksköterskor (Frain, 2016).  

2.4 Sjuksköterskans ansvar och lagstiftning 

Sjuksköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt lindra lidande. Mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till 

liv, egna val och värdighet samt att bli bemött med respekt är flera viktiga aspekter som ingår 

i vårdandets natur. Sjuksköterskan ska också kunna ge omvårdnad oavsett ålder, kön, 

kulturell bakgrund, hudfärg, sexuell läggning eller funktionsnedsättning (SSF, 2014). Att 

vård är något som ska ges med respekt för människors lika värde och för den enskilda 
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människans värdighet är även något som styrks i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 

där målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor.  

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Att känna till hur lidande kan yttra sig hos olika människor är något som sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter bör känna till då en av sjuksköterskans främsta uppgift är att lindra 

lidande. Detta gör att det teoretiska perspektivet som Eriksson (1994) beskrivning av 

lidandets drama passar studien.  

 

Att lida kan innebära fyra olika dimensioner, någonting negativt eller ont som ansätter 

människan, någonting människan utsätts för och måste leva med. Det kan även vara en kamp 

och försoning. Slutligen behöver människan mod och kraft för att orka kämpa, vilket kan ges 

genom bekräftelse till den som lider. En kärleksfull famn att gömma sig i är något som 

bekräftar människan. För att människan ska kunna bekräftas i sitt lidande och skapa mod att 

kämpa, krävs det att hon delar det med någon annan. Det finns onödigt lidande som bör 

elimineras och det finns lidande som inte kan elimineras och som då måste lindras. För att 

kunna lindra lidandet bör det skapas en vårdkultur där människan känner sig välkommen, 

respekterad och vårdad. Det lidande som uppstår i vården kan beskrivas som ett drama och 

består av tre akter: att bekräfta, att vara i och att försonas med lidandet. Dramat är ingen 

teater utan ska förstås som en metafor för den process där lidandet kan lindras. För att lindra 

detta drama som medmänniska måste hon våga vara medaktör. I dagens läge saknar 

människan ett språk för att uttrycka sitt lidande och de innersta känslorna (Eriksson, 1994). 

  

Att bekräfta en annan människas lidande innebär att vara till mötes och på så sätt kan den 

som lider finna tröst. Bekräftelsen kan ske på olika sätt, med en blick, beröring eller ett litet 

ord. Att undvika att bekräfta en person som lider innebär ytterligare lidande. Bekräftelsen 

innebär att inte överge, förmedla närvaro samt att bjuda in för tid och rum. När en person får 

befinna sig i tid och rum uppstår andra akten, att få vara i lidandet vilket innebär att 

personen kan pendla mellan hopp och hopplöshet, lidande och lust. Människan vill ofta vara 

ensam i sitt lidande men trots det vill hon kunna välja gemenskap. Det är viktigt att den 

lidande människan inte känner övergivenhet, då detta föder en känsla av hopplöshet och 

förtvivlan. Förtvivlan innebär att hoppet inte längre finns och människan är beredd att lida 

förödmjukelse för att få lindring. Försoningen, vägen fram till en ny enhet, är akt nummer tre 

i lidandets drama. Försoningen innebär att finna ”nytt liv” i det som förlorats. Den lidande 

människan ger lidandet en mening i sitt ”nya liv” och känner därmed en befrielse och frihet 

att ”varda”. Om lidandets drama inte kan spelas ut till en verklig försoning kommer 

människan uppleva ett stegrat lidande, vilket leder till förkrosselse och ett ”döende”. 

Människan avlider då först som person och människa till ande och själ och i sin tur även 

kroppsligt. Med detta menas att människan dör innan döden nått kroppen (Eriksson, 1994). 
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2.6 Problemformulering 

Idag finns ännu inget botemedel mot HIV men det finns behandling som gör att den 

drabbade kan förvänta sig att leva lika länge som en frisk person. Behandlingen medför dock 

flertalet biverkningar och det är oklart hur dessa kommer att yttra sig i framtiden. En av 

sjuksköterskans arbetsuppgifter enligt lag är att ge god hälsa och vård på lika villkor oavsett 

kön, ålder, sexuell läggning, sjukdom eller problem. Tidigare forskning tyder på att det finns 

en rädsla hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter att bli smittad av HIV i sitt yrke. På 

grund av detta vidtas eventuellt onödiga försiktighetsåtgärder vilket då skulle kunna 

resultera i att denna patientgrupp kommer att lida än mer. Stigmatisering och negativa 

attityder gentemot personer som lever med HIV förekommer inom vården och detta skulle 

kunna bero på okunskap kring sjukdomen. Det finns många forskningsstudier relaterade till 

personer som lever med HIV men författarna av denna studie upplever att det finns en lucka 

och att det saknas forskning om personer som lever med HIV där lidandet fokuseras. Detta 

anses därför vara viktigt att uppmärksamma och utgör motivet till varför det är intressant att 

göra en studie som beskriver hur upplevelser av lidande hos personer som lever med HIV 

yttrar sig.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva upplevelser av lidande hos personer som lever med HIV i Sverige. 

4 METOD 

Vald metod är en litteraturstudie baserad på självbiografier och används då dessa är skrivna 

av enskilda personer som skildrar sitt liv och därmed är en förstahandskälla. En 

litteraturstudie som grundar sig på självbiografier kan tillgodogöra kunskap om hur det är att 

leva i en speciell situation, exempelvis präglad av lidande (Dahlborg – Lyckhage, 2012). När 

ett manifest innehåll fokuseras, analyseras texten utifrån det synliga och uppenbara. 

Fokuseras istället på det latenta innehållet i texten innebär det att göra en djupare tolkning 

av texten och dess underliggande budskap (Graneheim & Lundman, 2003). I de valda 

självbiografierna uttrycks inte begreppet ”lidande” ordagrant, men då det tolkas som att 

texten ger uttryck för begreppet har därför det latenta budskapet i texten fokuserats. Detta 

för att på ett djupare sätt tolka begreppet ”lidande”.  
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4.1 Urval och datainsamling 

Studiens inklusionskriterier var att självbiografierna skulle vara skrivna på svenska och att 

författarna till dessa skulle leva med HIV i Sverige. Självbiografier skrivna av både män och 

kvinnor inkluderades och ingen åldersbegränsning gjordes. Om författaren hade en 

medförfattare godkändes detta. Då behandlingen av HIV kan ha förändrats sedan 1980-talet 

begränsades årtalen på självbiografierna till att vara skrivna mellan åren 1999–2016, andra 

träffar exkluderades. Studiens exklusionskriterier var självbiografier från andra länder än 

Sverige då studien syftar till att beskriva upplevelser av lidande hos personer som lever med 

HIV i Sverige. 

 

För att hitta material till studien användes databasen Libris. Sökorden som användes var 

biografi och HIV och gav totalt fyra träffar där tre självbiografier stämde överens med 

inklusionskriterierna. Dessa var Lundstedt och Blankens (2012) självbiografi ”Mitt positiva 

liv” och benämns vidare i studiens resultat- och diskussionsdel som bok 1. Claesson (2014) 

självbiografi ”Lasses vår” och beskrivs som bok 2, samt Fredriksson (2014) självbiografi 

”Pånyttfödd” som betecknas bok 3. Den fjärde boken var skriven på engelska men genom att 

söka andra titlar från författaren kunde ytterligare fyra träffar hittas. En av dessa var skriven 

på svenska och valdes därför ut, vilken var Larsson och Haanyama Ørum (2007) självbiografi 

”Ophelias resa”, vidare benämns denna som bok 4. Ytterligare en sökning genomfördes på 

sökmotorn Google. Sökorden som användes var HIV och biografi. Genom en länk till 

Stockholms stadsbiblioteks hemsida kunde tre böcker om HIV hittas och Sjöquist (1999) 

självbiografi ”Livsfrågor” valdes, denna namnges som bok 5 vidare i arbetet. De två andra 

träffarna valdes bort då den ena boken baserades på krönikor och den andra handlade om 

HIV i Sverige och världen. En mer utförlig beskrivning av självbiografierna kan ses i bilaga A.  

4.2 Genomförande och dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2003) artikel har valts. 

En induktiv ansats för studien passar bra då syftet är att beskriva upplevelser av lidande hos 

personer som lever med HIV i Sverige. En induktiv ansats innebär att genom ett objektivt 

perspektiv analysera texter som bygger på människors berättelser om sina upplevelser, 

exempelvis hur det är att leva med en kronisk sjukdom (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012).  

 

Det första steget i analysmetoden som beskrivs för kvalitativ innehållsanalys är att finna 

meningsbärande enheter, vilket är meningar, fraser eller ord ur texten som ska analyseras. 

Meningsbärande enheter ska ha relevant anknytning till studiens syfte (Graneheim & 

Lundman, 2003). Efter att självbiografierna valts utifrån studiens inklusions- och 

exklusionskriterier lästes de av författarna till studien. Under tiden som självbiografierna 

lästes ströks de meningsbärande enheter som ansågs passa syftet under. Därefter gjordes en 

tabell i datorprogrammet Word för varje självbiografi där alla meningsbärande enheter som 

valts ut skrevs in i tabellen. Därefter lästes alla meningsbärande enheter igenom och de 

meningar som inte överensstämde med studiens syfte togs bort. Nästa steg i analysmetoden 
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för kvalitativ innehållsanalys är kondensering av meningsbärande enheter. Detta innebär att 

korta ner enheternas text till ett mer lättläst format, men det manifesta innehållet ska kvarstå 

och inget väsentligt ska försvinna (Graneheim & Lundman, 2003). Kondenseringen av de 

meningsbärande enheterna gick således ut på att krympa ner dem till enklare meningar men 

att det manifesta i enheternas text kvarstod. Kondenseringen gjordes direkt i den tabell som 

tidigare påbörjats. Tredje steget i den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att skapa koder 

av de kondenserade meningsbärande enheterna. Detta görs genom att de abstraheras vilket 

betyder att innehållet lyfts till en högre logisk nivå. Det är viktigt att kontrollera 

abstraktionen mot de meningsbärande enheterna samt de kondenserade meningsbärande 

enheterna för att kontrollera dess validitet. Koderna som skapas ska innefatta en kort 

beskrivning av den ursprungliga meningsbärande enhetens innehåll (Graneheim & 

Lundman, 2003). De koder som framkom utifrån de kondenserade meningsbärande 

enheterna fördes direkt in i tabellen.  

 

Det näst sista steget i den kvalitativa innehållsanalysen är bildning av subteman, vilket är en 

sammanfattning av flera koder som har liknande innehåll (Graneheim & Lundman, 2003). 

De befintliga stegen i tabellen skrevs ut i pappersformat för att ge en tydligare överblick. De 

meningsbärande enheterna, kondenseringen och dess kod klipptes ut rad för rad och 

sorterades. Detta för att tydligare kunna se vilka koder som hade gemensamma nämnare för 

att skapa subteman. När alla koder sorterats öppnades datorprogrammet Word och det 

dokument som använts tidigare. Detta för att kunna skriva in de subteman som skapats. Det 

sista steget i en kvalitativ innehållsanalys innebär att skapa teman. Ett tema svarar på frågan 

”hur?” och kan ses som en röd tråd som är gemensam för flera subteman (Graneheim & 

Lundman, 2003). Studiens teman skapades utifrån de subteman som framkommit och anses 

ha en röd tråd samt är aktuella för att svara till studiens syfte. De teman som analysen 

mynnade ut i skrevs sedan in i det dokument som använts tidigare. En redogörelse av de 

subteman och teman som framkommit kan ses under Tabell 1, i studiens resultatdel.   

4.3 Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Codex (2016) avser studien att aldrig förvränga, förfalska eller plagiera 

tidigare texter. Studien har aldrig på något sätt för avsikt att kränka eller förminska de 

upplevelser författarna skriver om. 
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5 RESULTAT 

Resultatet presenterar de fyra teman och dess tillhörande subteman som framkommit ur 

självbiografierna.  

    Tabell 1, subteman och teman 

Subtema 
 

Tema 

Ett liv i lögn  
Ensamhet 

 
Att känna sig övergiven 

På flykt från sig själv 

Ambivalens   
Ångest 

Att vara rädd 

Att vara beroende av vård och 
behandling 

 
Begränsningar i livet 

Förluster 

Att leva självdestruktivt  
Förakt Fördomar och attityder kring HIV 

 

5.1 Ensamhet 

Det första temat som framkom i analysen var Ensamhet vilket har sitt ursprung i tre 

subteman, Ett liv i lögn, Att känna sig övergiven samt På flykt från sig själv. 

5.1.1 Ett liv i lögn 

Personer som lever med HIV valde att hålla sin sjukdom för sig själva på grund av en rädsla 

för hur omgivningen skulle reagera. På olika sätt använde sig flera av de personer som 

drabbats av HIV av olika strategier för att dölja sin sjukdom. Ett exempel på detta är när de 

gav uttryck för att de hellre missade en läkartid än riskera att stöta på någon de kände. Något 

annat som framträdde var att de hellre ljög om att de befann sig på sjukhuset på grund av 

hjärtproblem än att avslöja sin HIV-sjukdom för omgivningen. Den som drabbats av HIV 

blev så pass duktig på att ljuga för sin omgivning att detta blev deras vardag och till slut något 

som skedde per automatik och kändes som ett heltidsjobb. En av de personer som lever med 

HIV beskrev hur han blev en sällsynt skicklig lögnare och ett iskallt proffs vad det gällde att 

kontrollera sina känslor. Flera av de personer som lever med HIV upplevde att det var 

förgörande att vara ensam med sin hemlighet. De kände sig hämmade och undvek att vara 

någon annanstans än hemma eller på jobbet. Lögnen frätte nästan bort ens personlighet, och 

hela själslivet kretsade kring att bevara HIV som en hemlighet uttrycktes. En av de personer 

som lever med HIV beskrev att han levde med sin hemlighet i tio år innan han blev tvungen 

att avslöja den. Att utåt sett raderat alla spår men inombords känna ångest och rädsla samt 

snärja bort sig i lögner och inte längre veta sitt egna jag var upplevelser som delades av flera 
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de personer som lever med HIV. Lögnerna de bar på sågs som den enda utvägen för att 

kunna fortsätta leva livet som de hittills gjort.  

 

Jag var övertygad om att jag skulle bli utstött och ratad om någon fick 

veta hur det egentligen låg till. Att jag skulle bli ett offer som andra tyckte 

synd om, men ingen vågade vara nära. Att det skulle innebära slutet på 

min artistkarriär tog jag för givet. Så. Locket på. Förneka alltihop, inför 

andra men också inför mig själv, så gott det nu gick (Bok 1, s 93). 

5.1.2 Att känna sig övergiven 

Känslan av övergivenhet framkom som en följd av att hemlighålla sin HIV-sjukdom för 

andra. Detta visade sig genom att de personer som lever med HIV gav uttryck för att lögnen 

om deras sjukdom skapade ett mörkt hål av total ensamhet. Lögnen inför andra skapade en 

sorg hos flera av de personer som lever med HIV samt en tro att de skulle bli fullständigt 

ensamma och övergivna om lögnen kom ut. En av de personer som lever med HIV uttryckte 

att han alltid varit social men att sjukdomen gjorde att han kände sig mer nedstämd och 

ensam. En liknande upplevelse beskrevs då en av de personer som lever med HIV ställde sig 

frågan om han var den enda i hela västvärlden som levde med sjukdomen. Rädslan för 

ensamheten och skammen över att inte längre vara värd något var en upplevelse flera av de 

personer som lever med HIV gav uttryck för. Detta kallades för ett svart hål där det rådde 

total ensamhet.  

 

Trots att de personer som lever med HIV hade gemenskap med andra människor och att 

stämningen där var varm och tillåtande kände de sig väldigt ensamma. De personer som 

lever med HIV upplevde att personalen på sjukhuset inte hade tid att prata med dem. Bland 

annat skildras en upplevelse av att en läkare på vårdcentralen inte brydde sig om den svåra 

situation personen befann sig i med sin sjukdom. Att må fruktansvärt dåligt och att känna sig 

ensam och övergiven var en upplevelse som delades av ett flertal personer som lever med 

HIV. Bland dem beskrev en kvinna hennes känsla av övertygelse om att få leva ensam och 

isolerad resten av sitt liv. ”Mitt rum var så mörkt att jag måste ha ljuset tänt hela dygnet. Jag 

hatade allt och alla för tillfället och kände mig ensam och övergiven” (Bok 3, s 49). 

 

Jag grät över lögnerna och över hur jag smög med medicinerna inför mina 

vänner och min familj. Jag grät över min mörka möjlighet och jag grät över 

att jag inte vågade dela den med någon. Jag grät över den ensamhet jag 

skapat åt mig själv och jag grät över den ännu större ensamhet jag trodde att 

mitt liv skulle innebära om någon fick veta att jag var nersmutsad med hiv 

(Bok 1, s 132). 
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5.1.3 På flykt från sig själv 

De personer som lever med HIV försökte på olika sätt fly sig själva. Flykten från sig själv 

bottnade i en rädsla och att inte vilja ha något med HIV att göra.  De personer som lever med 

HIV beskrev hur det gällde att stänga av för att skydda sig från omvärlden. En av dem gav 

namnet HIV-Stina åt sin sjukdom. Detta kom att bli hans alter ego och något som han 

identifierade sig med när han kände sig svag. Droger blev hans ångestdämpare och flykt från 

verkligheten och HIV-Stina. Han menade dock att detta var en tillfällig lösning och att ruset 

gav honom själslig ro för stunden. Han beskrev hur detta blev lösningen för att hemlighålla 

sin sjukdom för andra men det skapade också ytterligare hemligheter och dåligt samvete som 

han skämdes över. Det skildrades hur allt bara blev för mycket och försvarsmekanismerna 

gick på högvarv för att de personer som lever med HIV inte skulle bryta ihop totalt. En av 

dem uttryckte sin vilja att fly från sig själv genom att beskriva det som att vilja dra täcket över 

huvudet för att tankarna skulle försvinna. Detta beskrevs även som en önskan att stoppa 

huvudet i sanden, men också som en tacksamhet över att få slippa sig själv. En av de 

personer som lever med HIV beskrev att ensamheten och skräcken över sjukdomen fick 

honom att vilja fly verkligheten genom knark. En av dem beskrev hur hon genom att stänga 

av sig själv från verkligenheten kunde skydda sig från omvärlden.  

 

De där intensiva knarkaråren är givetvis inget jag är stolt över. Inte alls. Men 

jag skäms inte heller, för jag vet och förstår varför det blev som det blev. Jag 

var fruktansvärt trasig och vilsen. Vettskrämd och ensam. Drogerna fanns 

där som en tillfällig lösning, ett dåligt vägval och en flykt gjord av en person 

som just då inte var förmögen att se några alternativ (Bok 1, s 185). 

5.2 Ångest 

Följande tema skapades utifrån två subteman Att vara rädd samt Ambivalens. 

5.2.1 Att vara rädd 

Att de personer som lever med HIV upplever rädsla på olika sätt yttrades genom att en av 

dem ansåg att det bara var att köra, att han var tvungen till det för att inte rädslan skulle äta 

upp honom och få honom att bryta ihop. En av de personer som lever med HIV uttryckte sina 

rädslor som en skräck över att behöva utstå en djävulsk oro. Rädslan slog på något vis ut 

delar av minnet. Flera av de personer som lever med HIV uttryckte att rädslan knöt sig i 

magen och liknade detta med att ha svalt ett biljardklot. Skräcken ansågs vara fysiskt 

påtaglig. Andra upplevelser som framkom var oförmåga att ställa följdfrågor till 

vårdpersonal, som exempelvis läkare och sjuksköterskor, på grund av en rädsla och chock. 

Rädslan beskrevs som förlamande, som en klump i magen och att det var svårt att sova på 

grund av att tankarna gnagde.  
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De personer som lever med HIV upplevde även rädslor av att inte bli trodd på samt att bli 

lämnad och utstött. Att smitta någon annan, exempelvis sin partner eller sina barn var också 

en upplevelse av rädsla som skildrades. En känsla av förtvivlan och ångest som kom 

krypandes var något som också gavs uttryck för. ”En sorts tyst förtvivlan började sprida sig. 

Något började hända, det som var den största bland rädslor” (Bok 5, s 66).  

 

Att den som lever med HIV funderade kring sin egen död var framträdande. Ett exempel på 

detta var när en av de personer som lever med HIV beskrev hur han planerade sin egen 

begravning, hur många gäster som skulle komma och hur den skulle gå till. Flera av de 

personer som lever med HIV gav uttryck för sina tankar på döden genom en rädsla över att 

inte veta hur lång tid de hade kvar att leva och tro sig vara döende. Det beskrevs även hur de 

personer som lever med HIV inte ville gå och lägga sig på grund av rädslan över att aldrig 

vakna mer. En av dem anklagade sig själv när han fått beskedet om sin sjukdom och ställde 

sig frågor som varför han inte varit mer rädd om sig själv och varför han inte insett hur lätt 

livet kunde tas ifrån honom. Även tankar om att det var lika bra att ge upp livet för att slippa 

eländet framkom. Andra funderingar som beskrevs var hur de personer som lever med HIV 

hade svårt att vänja sig vid tanken på sjukdomen och att den drabbat just en själv. Flera av de 

personer som lever med HIV beskrev en hopplöshet inför livet, att de snart skulle dö och att 

det var lika bra att räkna ner dagarna. Att flera av dem levde med en konstant dödsångest var 

även en rädsla som upplevdes. 

 

Döden har blivit en självklar tanke, det enda som skrämmer henne är vägen 

dit. Hon tänker på hur hennes kropp och psyke långsamt kommer att brytas 

ner. Hon ser bilderna framför sig, hur hon drabbas av följdsjukdomar när 

hennes immunförsvar inte längre fungerar. Svampinfektioner som täcker 

kroppen, cancerformen Kaposis sarkom som får hennes hud att se blåsvart 

och sönderbränd ut. Förnedringen när hon inte längre kan tvätta sig eller gå 

på toaletten själv. Eller tänk om hon blir dement och så förvirrad att hon inte 

vet vem hon är? Eller känner igen Stefan och Rachel? ”Låt det gå snabbt”, 

brukar hon tänka, ”jag hoppas jag får lunginflammation, det skulle det vara 

det bästa.” (Bok 4, s 39). 

5.2.2 Ambivalens 

Detta subtema framkom som en del av temat ångest. Utifrån de olika självbiografierna blev 

det tydligt hur de personer som lever med HIV funderade mycket kring sin sjukdom och om 

de skulle berätta om den för andra eller inte. Det framkom att de kände ett behov av att 

berätta om sjukdomen men att de samtidigt inte hade modet till det. En av de personer som 

lever med HIV beskrev hur han övervägde att tala ut om sin sjukdom för att slippa bära på 

hemligheten själv. Att känslorna kring sjukdomen pendlade var något som framkom och 

beskrevs som en känslomässig berg- och dalbana, att i ena stunden pendla mellan ångest och 

rädsla för att sedan fyllas med jävlar anamma och kämpaglöd. De personer som lever med 

HIV beskrev tankar och funderingar kring omgivningens reaktioner ifall de berättade om sin 

sjukdom. En vilja att tala ut om sin sjukdom framkom och en anledning till att de övervägde 

detta var för att slippa bära på hemligheten själv och att våga titta folk i ögonen. 
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När Lasse skulle berätta för sina arbetskamrater om sin sjukdom och att han 

aldrig mer skulle komma tillbaka till jobbet, våndades han länge innan. Han 

ville inte chocka sina arbetskamrater, han ville inte göra dem ledsna. Detta 

var likafullt oundvikligt (Bok 2, s 30).  

5.3 Begränsningar i livet 

Det tredje temat som framkom var Begränsningar i livet. Temat grundar sig i två subteman 

Att vara beroende av vård och behandling samt Förluster. 

5.3.1 Att vara beroende av vård och behandling 

Detta subtema handlar om hur de personer som lever med HIV beskrev hur deras sjukdom 

medfört många sjukhusbesök, kontroller och medicinering för att överleva och därmed 

begränsat dem i livet. Den cocktail av mediciner som skulle tas tre gånger dagligen skildrades 

som en livlina. En av dem skrev att han kände att det var vid de tillfällen som medicinen 

skulle intas som det blev bekräftat att han hade HIV. En kvinna beskriver även sin upplevelse 

av detta och hur medicineringen gjorde henne personlighetsförändrad. Hon beskrev också 

hur medicinerna kostade henne känslomässigt och tänkte då på hur hennes kropp och psyke 

långsamt skulle brytas ned. Att värk och smärta blev vardag och att detta i sin tur ledde till 

orkeslöshet var en upplevelse som delades av de personer som lever med HIV. Flera av de 

personer som lever med HIV fick uppleva många sjukhusbesök och rutinkontroller, vilket 

kom att bli en del av deras nya liv. Mardrömmar var en upplevelse som skildrades och något 

som besvärade flera av de personer som lever med HIV. Bland annat uttryckte en person hur 

hon ofta hade svårt att sova på nätterna då hon drömde att viruset attackerade hennes hjärna 

som gerillasoldater. Hon beskrev också hur hon varje kväll lindar in kroppen med 

bomullskläder på grund av svettattackerna hon får av sina mardrömmar. ”Snart var en stark 

tröttsam värk min vardag. På morgonen kunde den vara lindrig, men stegrades allt eftersom 

dagen gick. Det visade sig som kramper av smärta där en smärtstillande spruta var enda 

utvägen” (Bok 5, s 117).  

  

Hon har ätit mediciner i tretton år. De bromsar visserligen viruset, men kan 

aldrig göra henne frisk. Knappast någon som dras med av hennes energi och 

livsvilja kan föreställa sig att hon bär på en obotlig sjukdom. Men det dödliga 

viruset finns för evigt inkapslat i hennes kropp. Ibland tänker hon att hon 

inte orkar längre, men hon måste ta sina tabletter varje dag, trots 

biverkningar. Viruset förökas snabbt om hon inte tar dem regelbundet (Bok 

4, s 183). 

5.3.2 Förluster  

I följande subtema beskrivs Förluster som en del av temat Begränsningar i livet. Att ha fått 

HIV och att detta medför förluster på olika sätt var något som framträdde. En av de personer 

som lever med HIV beskrev att det kändes som att ha förlorat sin framtid då hon drabbats av 
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det värsta tänkbara och att livet var över. Flera av de personer som lever med HIV delade 

upplevelsen av att ha förlorat sitt samliv och sin lust. Dels på grund av en känsla av att känna 

sig oattraktiv och ful, dels som ett resultat av förlorad kraft och orkeslöshet. Det framkom 

även en beskrivning av trötthet som en förlust, att sjukdomen ledde till kraftlöshet och att 

människan blev sårbar. Flera av de personer som lever med HIV beskrev att de på grund av 

sin sjukdom förlorat delar av sin personlighet. Vänner och bekanta som slutade höra av sig 

var också en förlust som uttrycktes. En stark rädsla att förlora sin partner var något som flera 

av de personer som lever med HIV. En av dem beskrev hur sjukdomen förstört ett av hans 

största intressen, att umgås med människor runt ett middagsbord. Maten hade istället 

kommit att bli ett spöke i hans sociala liv. Viktminskning blev en förlust för en av de personer 

som lever med HIV. Att livet tog en dramatisk vändning, sluta jobba, bara kunna utföra de 

enklaste sysslorna i hemmet och att plötsligt bli beroende av en annan människa var en 

upplevelse och beskrevs som en förlust. Många vänner försvann och detta blev en svår 

upptäckt för de personer som lever med HIV. Detta skildrades också genom uttryck att 

någonstans djupt inne veta att vänskapen med alla vännerna skulle få ett hastigt och sorgligt 

slut. Om det går att acceptera det nya liv av förluster som tillhör sjukdomen var en fråga ett 

flertal personer som lever med HIV ställde sig.  

 

När Lasse blev sjuk försvann samtidigt allt vad samliv heter. Lasse kände 

sig framförallt fruktansvärt oattraktiv med sina påsar på magen. Han 

kände sig smutsig och smittsam i alla lägen. Hela hans kropp var ju 

späckad med ett otäckt virus. Ett virus som smittar vid sexuella 

kontakter… (Bok 2, 93). 

5.4 Förakt 

Temat Förakt har sitt ursprung från två subteman Att leva självdestruktivt samt Fördomar 

och attityder kring HIV. 

5.4.1 Att leva självdestruktivt 

Att leva självdestruktivt skildrar tankarna de personer som lever med HIV har om sig själva. 

En av dem beskrev hur hon ansåg att det framför allt handlade om självstigmatisering och att 

det ofta var personen som lever med HIV och dennes egna tankar som skapat ett 

utanförskap. En av de personer som lever med HIV beskrev att han kände sig smutsig och 

smittsam i alla lägen. Känslan av att inte längre känna sig som en människa utan som ett 

livsfarligt hot var också något som framkom. En annan upplevelse som beskrevs var att 

känna sig som en brottsling som hamnat i fängelse. Att detta var rätt åt honom, det visste han 

eftersom han fortfarande var pestsmittad och skulle bespottas och begabbas. Han beskrev att 

ingen skulle vilja vara hans vän i framtiden och funderade även på vad hans nära och kära 

skulle säga. 
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”Sjukdomens stigma hade mig i sitt järnhårda grepp och jag skämdes och äcklades av mig 

själv och av viruset. Och det var jag fullkomligt övertygad om att alla andra också skulle göra 

om de visste” (Bok 1, s 100). 

5.4.2 Fördomar och attityder kring HIV 

Ett flertal upplevelser av hur de personer som lever med HIV fått möta är fördomar och 

tankar kring sjukdomen. En av de personer som lever med HIV beskrev hur han 

rekommenderades att vara försiktig med att berätta om sin sjukdom. Detta då vänner kunde 

bli rädda och svika samt att han kunde få problem på sitt arbete. En av dem fick rådet av sin 

egen pappa att vara försiktig med att berätta om sin sjukdom. De personer som lever med 

HIV har under relationer fått uppleva att partnern visat rädsla över att omgivningen skulle 

tro att de också drabbats av sjukdomen. Flera av de personer som lever med HIV har fått 

uppleva hur det är att berätta för andra om sin sjukdom. De ansåg att ett cancerbesked 

väcker medkänsla och förståelse medan HIV skapar rädsla och fördomar. Att kasta sig ut för 

ett stup är en metafor för att beskriva hur det kändes att berätta för någon annan om 

sjukdomen. När den andre personen fick veta backade denne och du kunde se rädslan i 

ögonen, beskrev en av de personer som lever med HIV. En av dem beskrev hur hennes sambo 

hanterade hennes sjukdom och att han ogärna ville att hon skulle hjälpa till med 

matlagningen efter att hon skurit sig en gång när hon hackade grönsaker. Hon fick också bara 

använda den ena toaletten i deras hus och efter att hon varit där rengjorde han den noga med 

desinfektionsmedel.  

 

En av de personer som lever med HIV beskrev hur han upplevt sin tid med sjukdomen. Han 

skrev hur han levt ensam med sin sjukdom i drygt tio år innan han berättade för sin familj 

och sina vänner. Han beskrev även de första åren med HIV som en process där viruset var 

något han skämdes över och pratade tyst om, om han ens pratade alls. Flera av de personer 

som lever med HIV beskrev ett flertal upplevelser från sjukhusvistelser. En person berättade 

bland annat om ett tandläkarbesök där han fick lov att vänta tills alla andra besök var klara 

innan han fick komma in. Detta då vårdpersonalen ansåg att det blev för jobbigt att vidta 

skyddsåtgärder, sterilisering samt rengöring av hela behandlingsrummet när han varit där. 

När han till slut fick hjälp var både tandläkaren och tandsköterskan iklädda dubbla 

skyddskläder, visir och skyddsglasögon, personen beskrev att detta gjorde honom ledsen men 

att han fick svälja sin stolthet då han behövde tandvården.  

 

En av de personer som lever med HIV beskrev sin upplevelse av en sjukhusvistelse där han 

skulle undersökas för en knöl. Vårdpersonalen gjorde detta iklädda skyddskläder och stort 

plastvisir för ansiktet och han beskrev hur denna känsla fick honom att känna sig som att han 

var på planeten Mars. Han ansåg att det var överdrivet men att han kanske hade fel i detta. 

En av de personer som lever med HIV kände att hans kropp var späckad med ett otäckt virus, 

ett virus som smittar vid sexuella kontakter. Även känslan av att vara en äcklig råtta som inte 

var värd ett ruttet lingon samt att vara en HIV-smittad äcklig bög som ingen ville ta i med 

tång beskrevs av de personer som lever med HIV.  
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Dörren öppnas och personalen som ska utföra aborten kommer in. Fem 

månvarelser samlas kring henne. Ophelia ser knappt deras ansikten bakom 

visiren i genomskinlig plast som ska skydda mot blodstänk. Ärmarna i 

deras förstärkta gröna rockar täcks med dubbla handskar som går upp mot 

armhålorna. De rör sig i slow motion. Som om de är på väg att sanera ett 

kärnkraftsverk (Bok 4, s 11).  

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras en diskussion kring resultatet, valet av metod samt en 

etikdiskussion.   

6.1 Resultatdiskussion 

Här diskuteras det resultat som framkommit och huruvida detta besvarat studiens syfte. 

Resultatet knyts sedan samman med den tidigare forskning, den vårdvetenskapliga 

förankringen samt den lagstiftning som redogjorts i bakgrunden. 

6.1.1 Hur okunskap kan ha inverkan på personer som lever med HIV 

Resultatet visade att ensamhet är något som speglar en upplevelse av lidande utifrån personer 

som lever med HIV i Sverige idag. Bok 1 skrev om att lägga locket på och att förneka 

sjukdomen och övertygelsen om att bli utstött och ratad av sin omgivning om den fick reda på 

att sjukdomen drabbat dennes kropp. Även ensamheten, vilsenheten och känslan av att vara 

trasig fick de personer som lever med HIV att vilja fly från sig själva. Resultatet visade även en 

känsla av övergivenhet, som kunde härledas till en känsla av ensamhet. Detta styrks av bok 3 

som beskrev en känsla av att hata allt och alla samt känna sig ensam och övergiven. Relaterat 

till Eriksson (1994) är övergivenhet en negativ känsla som kan leda till hopplöshet och 

förtvivlan och i sin tur till att hoppet slutar existera och döden dyker upp. Människan vill ofta 

vara ensam i sitt lidande, men trots det vill hon kunna välja gemenskap. Detta är något som 

uttrycktes i resultatet då flertalet personer beskrev att de kände att de ville hålla sin sjukdom 

hemlig men trots detta längtade efter kärlek och att få bli respekterade. 

Bristen på kunskap och rädsla för att bli smittad av HIV skapade motvillighet att vårda 

personer som lever med sjukdomen (Pickles et al., 2009). Sjuksköterskor ansåg att okunskap 

kring HIV ökade stigmatiseringen kring sjukdomen och skapade hinder för ett gott vårdande 

av personer som lever med HIV. För att kunna minska stigmatiseringen och öka förmågan att 

vårda personer som lever med HIV behövs mer utbildning kring sjukdomen (Mullins, 2009). 

Det kan diskuteras om den upplevda ensamhet som personer som lever med HIV känner 

skulle kunna bero på omgivningens okunskap kring sjukdomen. Detta påstående styrks av 
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Puplampu et al. (2014) som beskrev hur sjuksköterskor uttryckte att stigmatiseringen inte bara 

yttrade sig i vården utan också i samhället och inom familjer. Kunskap kring HIV är ett behov 

framförallt inom vården (Wagner et al., 2016; Frain, 2016). Utbildning ger ingen större effekt 

på sjuksköterskors vilja att vårda personer som lever med HIV. Detta då sjuksköterskor redan 

innan utbildning var villiga att vårda dem. Den skillnad som kunde ses var att sjuksköterskor 

till viss del blev mer villiga att exempelvis starta blodtransfusioner, utföra katetervård samt 

tömma urindränagepåsar (Mockiene et al., 2010). Att lägga locket på och hemlighålla sin 

sjukdom som bok 1 skrev samt att bära en känsla av övergivenhet som bok 3 beskrev skulle 

kunna leda till ett ökat lidande, vilket kan styrkas av Eriksson (1994). Bekräftelsen i lidandets 

drama är den första fasen till någon form av försoning och innebär att personen som lider ges 

tid och rum för att lida. Detta behövs för att mod och kraft att kämpa ska skapas hos den 

lidande personen, samt för att kunna gå vidare till nästa fas av lidandets drama (Eriksson, 

1994).  

6.1.2 Att pendla mellan hopp och hopplöshet 

I studien framkom att upplevelsen av ångest är ett lidande hos de personer som lever med 

HIV i Sverige. Ångesten skapades av rädslor och ambivalens. Upplevelsen av att rädsla ger 

ångest är något som kan styrkas av bok 5 som skrev att känna förtvivlan över sin sjukdom var 

den största av rädslor. Ångesten kan även styrkas av bok 4 som skrev att vägen mot döden är 

skrämmande, att kroppen och psyket skulle långsamt komma att brytas ned och det visade 

sig i bilder och tankar. Ambivalens skulle kunna vara en typ av ångest hos personer som lever 

med HIV i Sverige då de exempelvis måste fatta ett beslut om de ska berätta för 

arbetskamrater, vänner och familj om sin sjukdom. Detta kan relateras till bok 2 beskrivning 

av att personer som lever med HIV våndas länge innan de beslutar om de ska berätta om sin 

sjukdom eller inte. Rädslor och ambivalens skulle kunna leda till ett pendlande mellan hopp 

och hopplöshet hos personer som lever med HIV. Att pendla mellan dessa känslor kan 

innebära att personer som lever med HIV vågar vara i sitt lidande. Detta överensstämmer 

med Eriksson (1994) som beskrev den andra akten i lidandets drama att vara i lidandet, 

vilket innebär att personen som lider pendlar mellan hopp och hopplöshet, lidande och lust. 

Om personer som lever med HIV kan vara i sitt lidande och ta på känslorna skulle detta 

kunna leda till någon form av försoning med sin sjukdom. 

 

Försoning är akt nummer tre i lidandet drama och innebär att finna nytt liv. Den lidande 

människan ger lidandet en mening att finna nya liv och känner därmed en befrielse och 

frihet att varda. Om den lidande människan inte kommer till det tredje steget i lidandets 

drama och kan spela ut till försoning, kommer människan att uppleva ett stegrat lidande. 

Detta leder då till förkrosselse och ett döende. Människan avlider först som person och 

människa och sedan till ande och själ och i sin tur även kroppsligt (Eriksson, 1994). Det kan 

diskuteras huruvida sjuksköterskor och annan vårdpersonal har kunskap nog för att kunna 

leda personer som lever med HIV genom lidandets drama. Enligt Frain (2016) och Puplampu 

et al. (2014) råder det brist på kunskap kring HIV och en ökad kompetens kring sjukdomen 

är av vikt. Detta då det skulle kunna leda till bättre vård och bättre relationer till de personer 

som lever med HIV.  
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6.1.3 Bekräftelse från en medaktör 

Att vara begränsad i livet är en upplevelse av lidande hos personer som lever med HIV. Detta 

framkom då ett beroende av vård och behandling samt att sjukdomen medförde förluster 

som vänner, samliv och jobb yttrade sig i analysen. Bok 2 beskrev att sjukdomen ledde till att 

allt vad samliv heter försvann och fick personen att känna sig fruktansvärt oattraktiv, smutsig 

och smittsam i alla lägen. Bok 5 beskrev beroendet av vård och behandling genom den värk 

som blev vardag och endast kunde lindras med hjälp av en smärtstillande spruta. Bok 4 

beskrev ytterligare ett beroende av vård och behandling samt en begränsning i livet. Detta var 

den medicinering som bromsade viruset men aldrig skulle göra personen som lever med HIV 

frisk. Ett beroende av vård och behandling samt förluster av bland annat nära och kära skulle 

kunna leda till ett obekräftat lidande, eftersom förlusterna kan innebära att ingen finns där 

att prata med och att personen som lever med HIV inte kan dela sina upplevelser med någon. 

Detta överensstämmer med Eriksson (1994) beskrivning av att ett obekräftat lidande leder 

till ett ökat lidande.  

 

Eriksson menar även att en kärleksfull famn att gömma sig i är något som bekräftar 

människan. För att människan ska kunna bekräftas i sitt lidande och skapa mod att kämpa, 

krävs det att hon delar det med någon annan. Lidande som uppstår i vården beskrivs av 

Eriksson som ett drama och består av tre akter: att bekräfta, att vara i och att försonas med 

lidandet. För att lindra detta drama som medmänniska måste hon våga vara medaktör. För 

att kunna vara medaktör i lidandet hos personer som lever med HIV behövs kunskap och 

utbildning kring sjukdomen. Detta styrks av Frain (2016); Pickles et al. (2009); Mullins 

(2009) då dessa skrev att okunskap kring sjukdomen HIV skapade motvillighet att vårda de 

personer som lever med HIV samt att mer utbildning behövdes till både vården och andra i 

samhället.  

6.1.4 Stigmatisering kring HIV 

Resultatet visar att upplevelsen av förakt är ett uttryck för lidande hos personer som lever 

med HIV i Sverige. Temat förakt grundades på två subteman upplevelsen av fördomar och 

attityder kring HIV samt att leva självdestruktivt. Detta kan styrkas av bok 4 som beskrev 

upplevelsen av att känna sig som ett kärnkraftverk när vårdpersonalen kom in som fem 

månvarelser med sina skyddskläder. Bok 1 skrev hur stigmatiseringen kring sjukdomen får 

personen som lever med HIV att förakta sig själv. Det kan tänkas att okunskap kring 

sjukdomen HIV skulle kunna leda till stigmatisering, vilket kan styrkas av Stringer et al. 

(2015) som beskrev att sjuksköterskor gav stöd åt någon form av stigmatiserande attityd. 

Mindre erfarenhet av att ha vårdat de personer som lever med HIV bidrog till stigmatisering 

(Wagner et al., 2016). Sjuksköterskor uttryckte att det fanns stigmatisering av HIV både i 

samhället och inom familjer (Puplampu et al., 2014). Okunskap ökar stigmatiseringen av 

personer som lever med HIV (Frain, 2016). Dock menar Stutterheim et al. (2014) att HIV 

idag blivit relativt normaliserat. Stigmatisering av HIV är något som var vanligt på 80- och 

90-talet men att så inte är fallet längre. 

 



19 

 

Det kan diskuteras om mer utbildning för att öka kunskapen kring HIV skulle kunna leda till 

minskad stigmatisering kring sjukdomen och förakt som lidande hos personer som lever med 

HIV skulle kunna minska eller försvinna helt. Detta kan relateras till Souminen et al. (2009); 

Souminen et al. (2010); Välimäki et al. (2010) som menar att mer erfarenheter, det vill säga 

mer kunskap skulle kunna leda till en högre vilja att vårda personer som lever med HIV. Om 

okunskap och mindre erfarenheter av att vårda personer som lever med HIV är en orsak till 

att förakt upplevs som ett lidande bör det framhållas att mer utbildning kring sjukdomen 

behövs. Att utbildning kring sjukdomen behöver införas i programmet för 

allmänsjuksköterskor är något som styrks av Frain (2016).  

 

Det kan tänkas att okunskap kring sjukdomen skulle kunna leda till ett onödigt lidande hos 

personer som lever med HIV. Ett onödigt lidande bör elimineras, men det finns även lidande 

som inte kan elimineras men som då måste lindras. För att kunna lindra detta lidande bör 

det skapas en vårdkultur där människan känner sig välkommen, respekterad och vårdad 

(Eriksson, 1994). Detta kan relateras till sjuksköterskans huvudsakliga uppgifter vilka är att 

lindra lidande, främja hälsa och förebygga sjukdom. Sjuksköterskan ska även kunna ge 

omvårdnad oavsett ålder, kön, kulturell bakgrund, hudfärg, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning (SSF, 2014). Att vård är något som ska ges med respekt för människors 

lika värde och för den enskilda människans värdighet är även något som Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) styrker där målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa 

och vård på lika villkor.  

6.2 Metoddiskussion 

Här presenteras och resoneras kring studiens kvaliteter och brister samt valet av metod.  

6.2.1 Studiens styrkor och svagheter  

Det finns olika begrepp att använda sig av för att beskriva trovärdigheten i en 

forskningsstudie. Dessa begrepp skiljer sig mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Inom 

kvalitativ forskning används begreppen: giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att 

beskriva olika aspekter av trovärdigheten i en studie. Giltighet handlar om hur sanna 

resultaten är och i vilken utsträckning studiens resultat lyfter fram det som den var avsedd 

att beskriva (Graneheim & Lundman, 2003). Relaterat till detta anses att studien har god 

giltighet då resultatet speglar studiens syfte och det som var avsett att beskrivas, det vill säga 

upplevelser av lidande hos personer som lever med HIV i Sverige, vilket skildras i 

analysresultatet. Ett annat sätt att uppnå giltighet är konsten att välja ut de mest lämpliga 

meningsbärande enheterna. Meningsbärande enheter som är för breda och exempelvis består 

av flera stycken kan vara svårt att hantera eftersom de då kan innehålla flera 

meningsbärande enheter. För korta meningsbärande enheter som består av ett eller några 

enstaka ord kan istället resultera i fragmentering det vill säga att sammanhanget förloras då 

meningen är för kort (Graneheim & Lundman, 2003). För att undvika att de meningsbärande 

enheterna skulle vara för långa eller korta lästes varje meningsbärande enhet noggrant 
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igenom. Långa textstycken som innehöll flera meningsbärande enheter delades upp och för 

att undvika fragmentering diskuterades det om den meningsbärande enheten var passande 

för studiens syfte eller inte, annars exkluderades den. Relaterat till detta anses studien giltig. 

Giltigheten i ett forskningsresultat har också att göra med hur väl subteman och teman täcker 

insamlade data. Detta innebär att ingen relevant data oavsiktligt eller avsiktligt tas bort eller 

att irrelevant data inkluderas (Graneheim & Lundman, 2003). Med avseende till detta anses 

studien giltig då självbiografierna lästs noggrant för att inte gå miste om meningsbärande 

enheter som besvarar studiens syfte. Därefter har de meningsbärande enheterna bearbetats 

noggrant för att säkerställa att ingen betydelsefull data tagits bort och att inget oväsentligt 

inkluderats.  

 

Studiens giltighet påverkas även av begreppet tillförlitlighet vilket kan jämföras med 

begreppet reliabilitet och innefattar hur väl studien går att upprepa och ska då ske under så 

likartade förhållanden som det är möjligt. En studie har hög tillförlitlighet om den går att 

upprepa och då får ett snarlikt resultat som forskaren innan (Polit & Beck, 2012). För att 

uppnå tillförlitlighet har studiens metodbeskrivning utformats på ett tydligt sätt för att det 

skall kunna vara möjligt att återupprepa studien.  

 

Den sista aspekten för att nå giltighet är studiens överförbarhet och handlar om i vilken 

utsträckning resultatet kan överföras till en annan grupp än de som deltar i studien. För att 

främja överförbarhet i studien är det av värde att redogöra för en tydlig och noggrann 

metodbeskrivning vilken innefattar urval, deltagare, insamling av data, analys samt det 

omständigheter som utgör sammanhanget för studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Studiens metodbeskrivning anses vara utförligt skriven och det skulle kunna vara 

möjligt att överföra detta på andra än de som deltar i studien med hjälp av denna. Det kan 

dock resoneras huruvida det är möjligt att överföra studien till en annan patientgrupp i 

exempelvis andra länder. Denna studie grundades utifrån självbiografier som var skrivna av 

personer som lever med HIV i Sverige. Det kan tänkas att resultatet skulle bli annorlunda om 

studien applicerades på en annan patientgrupp, exempelvis från ett utvecklingsland som 

kanske inte har samma tillgång till sjukvård och bromsmediciner som i Sverige. 

 

Ett urval som gjordes var att självbiografierna som analyserades skulle vara skrivna av 

personer som lever med HIV i Sverige. Då Sverige kommit långt vad gäller behandling, 

sjukvård och bromsmediciner av HIV jämfört med många andra länder speciellt 

utvecklingsländer kan det funderas över om resultatet hade blivit ett annat om de istället valt 

självbiografier från utlandet. Ett exklusionskriterium var att begränsa årtalen på 

självbiografierna till 1999–2016 då vården av HIV kan ha förändrats innan dessa årtal. Hade 

självbiografier från tidigare år inkluderats är det möjligt att upplevelserna av lidande vid HIV 

kunnat se annorlunda ut. Detta då det skulle kunna tänkas att det skapar ett större lidande 

om det inte finns tillgång till bra sjukvård och behandling i form av god omvårdnad och 

bromsmediciner. Vidare kan det diskuteras om antalet självbiografier kan ha påverkat 

analysresultatet. Resultatet av analysen hade förmodligen sett annorlunda ut om färre 

självbiografier valts ut. Detta eftersom färre biografier förmodligen inte gett ett lika stort 

antal meningsbärande enheter. Då det var ovisst hur mycket användbart datamaterial som 

skulle finnas i de olika självbiografierna valdes fem svenska självbiografier som var skrivna av 
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personer som lever med HIV i Sverige för att säkra ett brett datamaterial till analysen. Totalt 

valdes 319 stycken meningsbärande enheter ut. Det kan dock diskuteras om detta antal blev 

för många meningsbärande enheter och att det då kunde blivit svårhanterligt. Trots att 

analysarbetet blev lite mer omfattande än förväntat anses detta vara en av studiens styrkor. 

Detta då analysen bygger på ett djupt material där många av de meningsbärande enheter som 

valts ut har likheter med varandra och skildrar upplevelser som skulle kunna vara ett lidande. 

Detta kan relateras till Graneheim och Lundman (2003) som skriver att något som förbättrar 

en studies överförbarhet ytterligare är en rik och kraftfull presentation av resultatet 

tillsammans med lämpliga citat.  

 

Att några av de vetenskapliga artiklar som används till den tidigare forskning som redogjorts 

i bakgrunden haft sjuksköterskestudenter som deltagare kan ses som en av studiens styrkor. 

Detta då sjuksköterskestudenter har sjuksköterskeyrket som sin kommande profession och 

det resoneras att det är av vikt att kunskap kring HIV implementeras redan i 

grundutbildningen för sjuksköterskor. En aspekt som kan vara en av studiens svagheter är 

om de upplevelser som står skrivna i självbiografierna tolkats som ett lidande men att det i 

själva verket inte är det. Dock anses detta vara en av studiens styrkor då dess resultat är 

baserat på fem självbiografier skrivna på svenska, av svenska författare vilket kan tänkas att 

det minimerar risken för feltolkningar av texten.  

En av studiens svagheter skulle kunna vara antalet självbiografier. Analysen grundar sig på 

fem självbiografier och utifrån dessa anses att ett flertal upplevelser som skildrar det som 

skulle kunna tolkas som ett lidande hos personer som lever med HIV framkommit. Det kan 

dock diskuteras huruvida detta resultat stämmer överens med övriga personer som lever med 

HIV i Sverige och om de upplever ett lidande av sin sjukdom. 

6.2.2 Metodens kvaliteter 

Då studiens syfte var att beskriva upplevelser av lidande hos personer som lever med HIV i 

Sverige var det angeläget att basera datamaterialet på upplevelser kring detta. En kvalitativ 

innehållsanalys kan byggas på material som har en berättande karaktär vilket också kallas 

narrativer. Exempel på narrativer kan vara självbiografier, dagböcker och skönlitteratur 

(Dahlborg-Lyckhage, 2012). Med avseende till detta valdes självbiografier skrivna av 

personer som lever med HIV i Sverige för att kunna fånga upplevelser relaterat till studiens 

syfte. Analysmetoden som valdes för att analysera självbiografierna var en kvalitativ 

innehållsanalys då den riktar sig till obearbetat material. En styrka i att använda 

innehållsanalys anses vara den möjlighet som författaren ges då denne själv får uppgiften att 

bestämma svårighetsgraden av sin analys. Detta överensstämmer med Danielson (2012) 

påstående att det finns många tekniker och metoder för att göra en innehållsanalys vilket gör 

den till en mycket användbar metod. Detta styrker även Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) med beskrivningen av att metoden går att applicera på olika slags texter och att 

tolkningar kan göras på olika nivåer bidrar till att metoden går att använda inom olika 

forskningsområden. Andra metoder för att beskriva upplevelser av lidande hos personer som 

lever med HIV hade kunnat vara att göra en intervjustudie. Det är möjligt att detta kanske 

hade gett ett annat resultat än det den kvalitativa innehållsanalysen av självbiografierna gav. 
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Det kan resoneras huruvida tolkningen av begreppet lidande vid HIV kanske sett annorlunda 

ut om följdfrågor kunnat ställas till den som intervjuades. En intervjustudie kräver dock ett 

etiskt godkännande och då tiden för examensarbetet var begränsad valdes därför denna 

metod bort. Att använda sig av vetenskapliga artiklar hade varit ett alternativt sätt att kunna 

beskriva upplevelser av lidande hos personer som lever med HIV. Anledningen till att denna 

metod exkluderades var för att vetenskapliga artiklar redan är bearbetat material och då 

studien skulle grundas på förstahandskällor valdes därför självbiografier som ett mer 

passande alternativ. Sammanfattningsvis anses att studiens syfte är besvarat då den 

kvalitativa innehållsanalysen resulterat i ett flertal upplevelser av vad som skulle kunna vara 

ett lidande hos personer som lever med HIV i Sverige.  

6.3 Etikdiskussion 

Forskning är något som är viktigt både för individernas och samhällets utveckling. Samhället 

och dess medlemmar har därmed ett krav på att forskning bedrivs och att den håller hög 

kvalitet. Detta kallas forskningskravet och innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och 

fördjupas och metoder förbättras. Informationskravet innebär att de som berörs av 

forskningen ska informeras om syftet (Vetenskapsrådet, 2002). Utifrån den genomförda 

studien om upplevelser av lidande hos personer som lever med HIV i Sverige anses inte att 

det fanns några forskningsetiska synpunkter relaterat till informationskravet eftersom de 

som berördes av forskningen inte deltog aktivt då resultatet baserats på utgivna 

självbiografier. Därmed behövde inte författarna till självbiografierna informeras om 

studiens syfte. 

 

Samtyckeskravet betyder att deltagare i forskning har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Samtycke behöver inte efterfrågas om deltagaren inte deltar aktivt i forskningsstudien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Denna studies resultat har byggts upp av självbiografier och 

författarna till dessa deltog inte aktivt och därför behövde de inte efterfrågas om samtycke till 

studien. Konfidentialitetskravet innebär att medverkande personers uppgifter hanteras på ett 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. Vad som kan vara etiskt känsligt kan variera 

men utgångspunkten bör vara det som kan antas att de berörda och deras efterlevande kan 

uppfatta som obehagligt eller kränkande (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studies 

metodbeskrivning står det att eftersom författarna till självbiografierna som resultatet bygger 

på inte uttryckt ordet lidande valdes istället att fokusera till det latenta innehållet. Detta 

innebär att tolka det som står skrivet för att förstå det underliggande budskapet i texten. På 

detta sätt har olika upplevelser av vad som skulle kunna vara ett lidande hos personer som 

lever med HIV i Sverige framkommit. 

 

En forskningsetisk aspekt som skulle kunna diskuteras relaterat till den genomförda studien 

är om begreppet lidande som är en del av studiens syfte skulle kunna skapa ett etiskt 

problem. Detta skulle vara om studien tolkat dessa upplevelser på ett felaktigt sätt och att 

detta inte är ett lidande och att det skulle kunna vara kränkande för de personer som skrivit 

självbiografierna och dess efterlevande. Enligt Vetenskapsrådet (2002) väger 

forskningskravet tyngst i många fall och att avstå från att bedriva forskning kring faktorer 



23 

som skulle kunna förbättra människors hälsa eller undanröja fördomar vore oetiskt. 

Relaterat till de olika upplevelser av lidande hos personer som lever med HIV som 

framkommit kan det tänkas att det är av vikt att belysa detta, för att kanske kunna förbättra 

dessa människors hälsa och undanröja fördomar som förekommer kring sjukdomen. 

Nyttjandekravet betyder att uppgifter som insamlats enbart får användas till forskningens 

syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Relaterad till den genomförda studien bedöms att det inte 

finns några forskningsetiska synpunkter vad gäller nyttjandekravet eftersom de uppgifter 

som insamlats till studien endast använts till dess ändamål.  

7 SLUTSATSER 

Lidandet visar sig i form av ångest, ensamhet, begränsningar i livet samt förakt. För att lindra 

den ångest, ensamhet, begränsningar i livet samt förakt de personer som lever med HIV 

upplever anses att mer kunskap kring ämnet HIV behövs i samhället och inom vården. Med 

mer kunskap kring sjukdomen kan bemötandet gentemot de personer som lever med HIV 

förbättras. Ett exempel skulle kunna vara att onödiga försiktighetsåtgärder skulle kunna 

undvikas i mötet med de personer som lever med HIV och den stigmatisering och de negativa 

attityder som råder skulle kunna minska. 

7.1 Studiens användningsområde och fortsatt utvecklingsarbete 

Resultatet av denna studie visar en tolkning av hur personer som lever med HIV i Sverige 

upplever lidande. Studien skulle kunna visas för sjuksköterskor för att göra professionen mer 

medveten om vad som kan bidra till lidande hos personer som lever med HIV. Genom att 

belysa upplevelser av lidande hos personer som lever med HIV i Sverige skulle studien kunna 

vara ett hjälpmedel till att underlätta för sjuksköterskan att bemöta dessa personer. Studien 

skulle även kunna användas för att öka kunskapen kring sjukdomen HIV hos både 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Detta skulle kunna vara början på en minskad 

stigmatisering, men även början till att människor slutar skapa förutfattade meningar och 

attityder mot personer som lever med HIV. Studien visar att utvecklingen har gått framåt och 

att HIV idag mer klassas som en kronisk sjukdom än något som leder till en för tidig död. 

Detta anses vara viktigt att förmedla till sjuksköterskeprofessionen. Ett förslag på fortsatt 

utvecklingsarbete skulle kunna vara att göra om studien fast då med djupintervjuer, där 

följdfrågor kan ställas. Detta skulle behöva göras då svaret på vad lidande är hos personer 

som lever med HIV i Sverige eventuellt skulle bli mindre tolkande och mer manifest. 
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BILAGA A. SJÄLVBIOGRAFIER 

Titel Författare Utgivningsår Resumé 

Lasses vår Lars Claesson 2014 Detta är berättelsen om Lasse. Om kärlek, 
vänskap, trygghet, homosexualitet, HIV och 
AIDS. Berättelsen handlar om hur man kan 
leva ett meningsfullt liv trots den svåra 
sjukdom som kan göra varje dag till den sista. 
Författaren skildrar hur en positiv inställning 
till livet kan få en att klara av även den mest 
deprimerande situation. 

Pånyttfödd Kenth Fredriksson 2014 Handlar om Kenth Fredrikssons liv med dess 
positiva och negativa upplevelser. Han vill 
belysa hur det är att växa upp i ett samhälle på 
landet under 1960-talet och känna sig 
annorlunda. Han skriver även om fördomar 
kring HIV som än idag lever kvar. 

Ophelias 
Resa 

Ophelia Haanyama 
Ørum & Agneta 
Larsson 

2007 Boken om Ophelia Haanyama-Ørum spänner 
över två världar. Livet i Sverige och ursprunget 
i Zambia. Ophelia kom till Sverige i början av 
1990-talet och fick då beskedet att hon var 
hivpositiv. I boken beskrivs hur hon skaffar 
familj och tack vare bromsmediciner kan hon 
leva ett gott liv. Ophelia engagerar sig även i 
organisationen Noaks Ark. 

Mitt 
positiva liv 

Andreas Lundstedt & 
Cecilia Blankens 

2012 För mer än tio år sedan fick artisten Andreas 
Lundstedt reda på att han bär på HIV. I Mitt 
positiva liv berättar han för första gången om 
hur han fick sitt besked och höll det hemligt i 
tio år innan han offentligt berättade att han har 
HIV. Han skriver om hur han till varje pris ville 
hålla sin sjukdom hemlig vilket i sin tur skapar 
ångest. Hans liv präglas av droger, fest och 
artisteri men till slut kommer han till en punkt 
då han känner att han måste berätta sin 
historia.  

Livsfrågor Steve Sjöquist 1999 Boken handlar om Steve Sjöquists liv som hiv-
positiv. I boken delar han med sig av sina 
tankar och erfarenheter och hur möten med 
människor som också haft svåra sjukdomar fått 
honom att kunna hantera sin egen situation. 
Han skildrar livsfrågor som uppstår utifrån 
sina upplevelser. Han beskriver även hur han 
under sitt liv engagerat sig i organisationen 
Noaks Ark som arbetar med HIV på olika sätt.  
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BILAGA B. SÖKMATRIS 

Databas Sökord Begränsning Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstract 

Valda 
artiklar 

Discovery Healthcare providers AND 
stigma AND discrimination 
AND HIV 

Full text 
Peer Reviewed 
Date published 
20130101-
20161231 

27 6 2 

Pubmed Nurs* AND Attitude* AND 
Experience* AND feeling AND 
(HIV or AIDS) 

Abstract  
5 Years 
Full text  

17 5 1 

Pubmed Willingness AND provide AND 
care AND (HIV OR AIDS) 

Abstract  
Full text  
10 Years 
Nursing 
Journals  

7 2 1 

Discovery Nurses willingness to take care 
AND HIV 

2011-2016 7 2 1 

Cinahl 
Plus 

Nurs* AND Attitude* AND 
Experience* AND (HIV OR 
AIDS) 

2009-2016 
Peer Reviewed  
Full text 
Abstract 
References 
avaliable 
English 

44 20 2 

Cinahl 
Plus  

HIV AND Stigma AND 
Healthcare settings 

2011-2016 
Peer Reviewed 
Full Text 
Abstract 
References 
avaliable 
English 

29 9 1 

Cinahl 
Plus  

Nurs* AND Attitudes towards 
hiv or aids in europe 

2010-2016 
Peer Reviewed  
Full text 
Abstract 
References 
avaliable 
English 

13 10 1 

Pubmed (Attitudes of nursing) AND 
Caring AND HIV/AIDS 

Abstract  
Full text  
10 years  

20 5 1 

Pubmed Manuell sökning. Artikel funnen 
i annat examensarbete. 

   1 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS  

Författare. År. 
Land. 
Tidskrift. 

Titel Syfte Metod Resultat 

Frain, J.A.  
2016. 
USA. 
Nurse 
Education 
Today. 

Preparing every 
nurse to beome an 
HIV nurse. 

Att mäta effekten av att 
använda personer som 
lever med HIV och 
vårdpersonal som är 
specialister på HIV för att 
förbereda grundutbildade 
sjuksköterskor att vårda 
personer som lever med 
HIV. 

Kvantitativ Utbildning påverkar 
stigmatiseringen kring 
personer som lever med 
HIV. Att införa mer 
utbildning kring HIV på 
programmet för 
allmänsjuksköterskor skulle 
förbättra förmåga att vårda 
personer som lever med 
HIV.  

Mockiene, V., 
Suominen, T., 
Välimäki, M., 
Razbadauskas, 
A., Caplinskas, 
S., & 
Martinkenas, 
A. 2010. 
Litauen. 
Nurse 
Educattion 
Today.  

Nurses’ 
willingness to take 
care of people 
living with human 
immunodeficiency 
virus/acquired 
immunodeficiency 
syndrome 
(HIV/AIDS) – 
does a teaching 
intervention make 
a difference? 

Att beskriva vilken 
inverkan ett 
utbildningsprogram för 
sjuksköterskors har på 
deras vilja att vårda 
personer som lever med 
HIV i Litauen. 

Kvantitativ Många av sjuksköterskorna 
i studien var villiga att vårda 
personer med HIV redan 
innan utbildningen. 
Förändringar efter avslutad 
utbildning visar att 
sjuksköterskor blev mer 
villiga att hjälpa personer 
som lever med HIV att 
tömma urin-dränagepåsar 
och starta intravenösa 
vätskor. 

Mullins L, I. 
2009. 
USA. Issues in 
Mental Health 
Nursing. 

How Caring for 
Persons with 
HIV/AIDS Affects 
Rural Nurses. 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
landsbygdssjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
personer som lever med 
HIV/AIDS. 

Kvalitativ 
metod 
intervju-
studie. 

Flera aspekter påverkar 
sjuksköterskor i deras 
vårdande av personer som 
lever med HIV. Det finns en 
risk att utsättas för viruset i 
yrket vilket kräver 
försiktighetsåtgärder vid 
hantering av kroppsvätskor. 
Stigmatisering hindrar 
sjuksköterskor i vårdandet 
av personer som lever med 
HIV. Det behövs mer 
kunskap för att öka 
förmågan hos 
sjuksköterskor att vårda 
personer som lever med 
HIV.  
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Pickles, D., 
King, L. & 
Belan, I. 
2009 
Australien. 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 

Attitudes of 
nursing students 
towards caring for 
people with 
HIV/AIDS: 
thematic 
literature review. 
 

Att undersöka aktuella 
forskningsstudier rörande 
attityder hos 
sjuksköterskestudenter vid 
vårdandet av personer 
som lever med HIV/AIDS 
och att identifiera faktorer 
som påverkar attityderna 
för att informera 
sjukvården samt att 
utveckla 
sjuksköterskeutbildningen 
vad gäller att vårda 
personer som lever med 
HIV/AIDS. 

Litteratur-

översikt 

Resultatet visade att de 
främsta orsakerna som 
påverkar 
sjuksköterskestudenters 
attityder negativt gentemot 
personer som lever med 
HIV är: Brist på kunskap, 
rädsla över att bli smittad, 
homofobi, motvillighet att 
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