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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Hiv/aids är en kronisk infektionssjukdom som drabbar immunförsvaret. Viruset 

smittar via blod, sädesvätska, slidsekret och via förlossning eller amning. Det är vanligt att 

hiv/aids smittade utsätts för stigmatisering. Stigmatisering innebär diskriminering och 

nedvärdering av redan utsatta grupper. 

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hiv/aids smittade personers upplevelser av 

stigmatisering. 
 

Metod: En litteraturstudie av kvalitativ ansats gjordes och den grundades på fem 

självbiografier. Innehållsanalysen var baserad på en metod gjord av Dahlborg-Lyckhage 

(2012). 

 

Resultat: I resultatet fann författarna tre huvudkategorier: Hur drabbade stigmatiserar sig 

själva, Hur hiv/aids drabbade upplevde allmänhetens stigmatisering och Bristande förståelse 

från omgivningen. Det finns många olika typer av rädslor hos de som lever med hiv/aids, 

vilket bidrar till självstigmatisering och självvald isolering. Det framkom även att de drabbade 

utsätts för stigmatisering från allmänheten, t.ex. genom särbehandling, utanförskap och 

genom andra åtgärder som de drabbade upplevde som kränkande. Detta kunde ofta härledas 

till bristande förståelse för sjukdomen eller okunskap. 

 

Slutsats: Studien visar att självstigmatisering och stigmatisering från allmänheten är vanligt 

förekommande. Dock krävs det vidare forskning för att kunna styrka studiens resultat och 

överförbarhet.  
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INLEDNING 
I tredje terminen på sjuksköterskeutbildningen hölls en föreläsning om infektionssjukdomar 

vilket väckte författarnas intresse för hiv/aids. Sjukdomen är ett globalt problem och trots att 

30 år har gått sedan det första fallet diagnostiserades finns stigmatisering av hiv/aids  personer 

fortfarande kvar. Upplevelserna av stigmatiseringen vill författarna belysa genom denna 

studie. 

  

BAKGRUND 
Historik 
Första fallet av aids konstaterades 1981 i USA. Smittade personer, där majoriteten var unga 

homosexuella män och drogmissbrukare, drabbades av infektionssjukdomar. De första fynden 

antydde att det var en annorlunda form av lunginflammation och det var inte förrän 1984 som 

National Institutes of Health kunde fastställa att det var ett virus som låg bakom sjukdomen. 

Viruset spred sig snabbt till andra delar av världen (Iwarson, 2011). Sverige har i jämförelse 

med övriga länder kommit lindrigt undan från epidemin. Under åren 1981-2010 har ca 10 000 

fall anmälts till Smittskyddsinstitutet och idag lever ca 6500 personer med hiv/aids i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2013; Smittskyddsinstitutet SMI, 2012). I bilaga 1 redovisas antal 

nytillkomna fall av hiv, som smittats i Sverige respektive utomlands, mellan åren 2004 - 2013. 

 

Definition av hiv/aids 

Humant immunbristvirus, eller hiv som det förkortas, är en infektionssjukdom. När viruset 

tagit sig in i kroppen angriper det immunförsvaret. Immunförsvaret försöker bekämpa viruset, 

dock har hiv förmågan att kunna gömma sig i vissa av immunförsvarets celler. När viruset 

etablerat sig vidare i kroppen angriper det immunförsvarets T-hjälparceller, vilket är 

värdceller som viruset är beroende av. Vid spridningen av hiv dör T-hjälparcellerna och 

genom detta ökar virusmängden i kroppen medan T-hjälparcellernas antal sjunker. Dessa 

celler har alltså en viktig roll i att bekämpa infektioner i kroppen och är vid en hiv-infektion 

högst sysselsatt med detta. Det innebär att T-hjälparceller dör och individen blir mer känslig 

för infektioner (Melhus, 2010; Iwarson, 2011). 

Slutstadiet av hiv kallas för aids och det innebär att virusnivån har ökat samtidigt som T-

hjälparcellernas antal har minskat avsevärt. Personen är då extra känslig för infektioner och en 

vanlig förkylning kan ha förödande konsekvenser med risk för dödsfall. Även olika typer av 

tumörer kan bryta ut om immunförsvartet har försvagats av aids (Iwarson, 2011). Tidigare var 

det vanligt att människor dog av aids men tack vare de bromsmediciner som finns idag kan 

hiv-smittade leva ett längre liv och hiv/aids kan nu betraktas som kronisk sjukdom snarare än 

en dödsdom. Bromsmedicinerna leder till att halten av virus sjunker i blodet och på så vis 

hinner kroppen producera nya T-hjälparceller. Detta fördröjer utvecklingen av aids och 

medför att risken för smitta minskar avsevärt (Sundbeck, 2013; Iwarson, 2011). 

 

Skillnaden mellan hiv och aids är att en person som lever med aids har ett sämre 

immunförsvar genom att antalet T-hjälparceller är lägre än vid hiv. Det är ibland svårt att veta 

vart gränsen går mellan hiv och aids. I nuläget bedöms mängden T-hjälparceller för att avgöra 

vilket stadie en person befinner sig i, vid 200 eller lägre har personen aids. Om värdet 

öerstiger 200 har personen hiv (ibid.). 

Viruset smittar via blod, sädesvätska och slidsekret vid t.ex. oskyddat vaginalt, analt och oralt 

samlag. Vid förlossning och amning kan viruset överföras från mor till barn och vid 

användning av samma kanylsprutor kan det också överföras mellan två individer (Rambe och 
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Holmberg, 2006). Det går dock att skydda sig mot viruset genom att använda preventivmedlet 

kondom. 

 

Aktuellt forskningsläge 
Största delen av forskningen som bedrivs idag är inriktad på att hitta nya preventiva insatser 

för att på så sätt kunna bromsa spridningen av hiv/aids. Spridningen av hiv/aids anses kunna 

stoppas genom förändrade sexuella beteenden och genom manlig omskärelse (Ekström, 

Färnert, Thorson och Alfvén, 2013). 

Det finns en begränsad mängd aktuell forskning som fokuserar på att undersöka personers 

upplevelser av diskriminering till följd av deras hiv-status. De studier som genomförts visar 

att personer som lever med hiv/aids är en utsatt grupp, som blir diskriminerade och 

nedvärderade av sin omgivning på olika sätt (Jeffries et.al., 2015; Andersen, Kagee, 

O'Cleirigh, Safren och Joska, 2015). 

 

Stigmatisering 
Begreppet stigmatisering kan definieras som nedvärdering och diskriminering av redan utsatta 

grupper, exempelvis personer med en viss sexuell läggning eftersom personen eller gruppen ej 

ingår i det som anses vara normalt. Vad som anses vara normalt kontra onormalt bestäms av 

samhällets sociala miljö, kultur samt individens egna värderingar och föreställningar. När två 

människor möts kategoriserar de vanligtvis varandra utifrån hur de ser på världen genom att 

fastsälla vissa egenskaper hos den andre. Kategoriseringen baseras på de föreställningar som 

finns och på den fakta som framkommer i mötet (Goffman, 1972). Enligt Goffman (1972) 

definieras stigmatisering som en djup nedvärdering hos en person eller grupp. Personen som 

är förknippad med ett stigma ses inte som fullt mänskligt och till följd av detta vidtas 

diskriminerande åtgärder av olika slag. Det byggs upp en teori kring stigmat, en slags 

övertygande för att visa vilken fara individen eller gruppen utgör. Vidare tilldelas personen 

olika diskriminerande handlingar på grund av en egenskap. De olika diskriminerande 

handlingarna riktas mot den individ som ses som avvikande från det som anses vara normalt  

(ibid.). 

 

Det finns tre olika typer av stigmatisering: kroppsliga missbildningar av olika slag, olika 

fläckar på den personliga karaktären och stambetingande stigman (Goffmn, 1972). De 

kroppsliga missbildningarna är ett utseende som synligt avviker från det normala. Olika 

fläckar på den personliga karaktären kan t.ex. vara att en person har en viss sexuell läggning, 

är alkoholiserad eller lever med sjukdomen hiv eller aids. Den tredje typen av stigmatisering 

är stambetingande stigman som kännetäcknar stigma till följd av ras, nation eller religion. 

Det som är gemensamt för dessa olika typer av stigmatisering är att de har samma drag. En 

individ som i det sociala samspelet har en egenskap eller ett drag som inte kan undvika 

uppmärksamhet och som får andra människor att vända sig bort blir stigmatiserad (ibid.). 
 

I de allra flesta fall har stigmatisering en negativ påverkan på hiv/aids smittade personers 

hälsa och de drabbade upplever både fysiskt och psykiskt lidande (Colbert, Kim, Sereika och 

Erlen, 2010; Neuman och Obermeyer, 2013). Många smittade undviker därför att berätta om 

sin diagnos (Nazik et.al., 2013). Generellt finns det önskemål om ökad kunskap och förståelse 

från omgivning och sjukvård när det gäller hiv/aids (Jefferies et. al 2015; Gilbert och Walker 

2010; Pursell, Fanner, Barnes, 2013). Det finns nämligen rädslor hos vårdpersonal för att 

vårda hiv/aids smittade patienter (Sundbeck, 2013). Rädslan kan medföra att personalen inte 

erbjuder vård på lika villkor och på så sätt inte respekterar alla människors lika värde, vilket 

således går emot hälso- och sjukvårdslagen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska 

allmänsjuksköterskor bemöta personer som lever med hiv/aids på ett respektfullt sätt och 
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stödja deras hälsoprocesser likväl som övriga patienter (Hälso- och sjukvårdslagen, 1997:142, 

§ 2).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
I studien belyses hiv/aids smittade personers upplevelser av stigmatisering. Studien kommer 

att belysas ur ett vårdvetenskapligt perspektiv vars syfte är att undersöka och utveckla 

kunskap som kan förbättra och utveckla vårdandet. Vårdvetenskapen är en disciplin med 

speciella ontologiska antaganden där människan ses som en enhet där kropp och själ är delar 

av en större helhet. Delarna kan inte separeras utan allt måste ses som en helhet, som en 

människa (Dahlberg, 2003). Vårdvetenskapen fokuserar även på att få en djupare förståelse av 

hälsa hos människor för att stärka hälsoprocessen (Dahlberg och Segesten, 2010). Nedan 

beskrivs centrala begrepp inom vårdvetenskapen som kommer ha en betydande roll i denna 

studie: 

 

Livsvärld 
Livsvärlden definieras som ett sätt att förstå oss själva, andra människor samt synen på 

omvärlden. Den är personlig vilket gör att alla människor har en egen unik livsvärld och en 

unik livssituation. För att förstå varje individs unika upplevelser och erfarenheter kring 

stigmatisering av hiv/aids kommer vår studie därför att använda ett livsvärldsperspektiv. 

(Dahlberg och Segesten, 2010). 

 

Lidande 
Lidande är ett mångdimensionellt begrepp som kan beskrivas som en plåga eller smärta. 

Lidande upplevs många gånger vid inträffande av sjukdom, detta kallas då för 

sjukdomslidande. Exempelvis kan de infektioner som de drabbade får ses som ett lidande som 

uppstår på grund av viruset. Det går även att uppleva lidande trots avsaknad av sjukdom, detta 

kallas då för livslidande och kan t.ex. orsakas av olika händelser i livet som är oundvikliga. 

En annan form av lidande är vårdlidande, vilket kan uppkomma ifall patienten under sin 

vårdtid upplever bristande vård (Dahlberg och Segesten, 2010). Vidare beskrivs lidande som 

en subjektiv upplevelse som är högst individuell och kan yttra sig fysiskt likväl som psykiskt 

och existentiellt (Birkler, 2007).  

 

PROBLEMFORMULERING 
Att få en hiv/aids diagnos innebär en förändring i livet eftersom sjukdomen är kronisk och 

utan bromsmediciner kan tillståndet bli livshotande. Dessa förändringar kan bidra till både 

psykiska och fysiska påfrestningar. Psykiska påfrestningar kan bland annat väcka frågor hos 

de drabbade: Kommer jag att bli lämnad av min partner? Hur kommer min familj och mina 

vänner agera? Kommer jag att bli stigmatiserad av samhället? Studier visar att stigmatisering 

är en vanlig förekomst. Detta är ett problem då stigmatisering kan leda till rädslor och ett ökat 

lidande för de drabbade. Många hiv/aids smittade personer undviker att prata om sin sjukdom 

då det finns en risk att utsättas för stigmatisering. Att inte tala om sjukdomen gör att 

allmänheten inte kan ta del av deras upplevelser och erfarenheter, vilket gör att 

stigmatiseringen fortsätter. 

 

Som blivande allmänsjuksköterskor anser författarna att förståelsen för hiv/aids patienters 

upplevelser av stigmatisering måste öka för att kunna ge god vård. Genom att ta reda på hur 

dessa patienter upplever vården kan kunskaper om hur de vill bli bemötta öka och möjligtvis 

kan stigmatisering minskas. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hiv/aids smittade personers upplevelser av stigmatisering. 

 

Författarna söker svar på följande frågeställningar: 

Vilka upplevelser av stigmatisering har personer som lever med hiv/aids? 

Vad kan vi som allmänsjuksköterskor göra för att minska stigmatiseringen av hiv/aids 

positiva? 

 

METOD 
Forskningsdesign 
Författarna ville genom självbiografier och vetenskapliga originalartiklar komma fram till en 

ny helhet. Studien var empirisk och hade en hermeneutisk inriktning. Hermenutik är en 

vetenskapssyn som anser att förståelsen är viktigare än förklaringen av olika fenomen. Då 

författarna till studien ville undersöka människors subjektiva upplevelser ansågs det 

hermeneutiska synsättet lämpligt. Personernas upplevelser kan här ses som individuella delar 

som slutligen kommer bilda en ny helhet. (Thurén, 2007; Birkler, 2007). 

Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie och baserades på fem självbiografier. 

Kvalitativ ansats valdes då studien inriktade sig på beskrivningar av hiv/aids personers 

subjektiva upplevelser av stigmatisering (Bryman 2011). Litteraturstudie i form av 

självbiografer valdes då drabbade personer själva berättar sin version av stigmatisering. 

Arbetet ansågs vara möjligt att genomföra med tanke på den begränsade tidsramen. 

Induktiv ansats användes i studien vilket innebar att allmänna och generella slutsatser drogs 

av det empiriska materialet efter analysen (Thurén, 2007). Detta betydde att författarna till 

studien samlade in information om personernas upplevelser av stigmatisering, analyserade 

deras upplevelser och därefter drogs slutsatser. På så sätt kunde en ny helhet bildas utifrån de 

fem självbiografierna.  

 

Urval 
Inklusionskriterier för studien var följande: 

Alla självbiografier var skrivna eller översatta till svenska för att materialet skulle förstås fullt 

ut och därmed minska risk för missförstånd. Svenska språket valdes även för att begränsa 

utbudet av självbiografier. Biografierna behövde inte enbart belysa förhållanden i Sverige 

utan även andra kulturer inkluderades. Biografierna var skrivna av vuxna personer över 18 år 

och böcker med medförfattare inkluderades. Huvudpersonerna skulle ha diagnosen hiv eller 

aids och skulle belysa stigmatisering på grund av sjukdomen. 

 

Exklusionskriterier för studien var följande: 

Självbiografierna fick ej vara äldre än 12 år för att materialet skulle vara så aktuellt som 

möjligt. Dock inkluderades en äldre bok (Samson, 1996) då den passade studiens syfte och för 

att det fanns för få aktuella böcker som gjorde det. 

 

Datainsamling 
Första sökningen av självbiografier gjordes via boktjänsten Libris, vilket gav en översiktlig 

beskrivning om utbudet inom problemområdet. Det sökordet som användes var hiv. Det 

gjordes även en utökad sökning där författarna valde språk: svenska, typ:  bok och ämne: 

biografier med genealogi. Genealogi beskriver människors släktförhållande och är 

tillsammans med biografier ett utav förvalen som kan väljas under utökad sökning. Sökningen 

gav 14 träffar, varav tre stycken matchade syftet och valdes till studien. ("Ophelias resa" 

Larsson & Haanyama Ørum, 2007; "Man är inte så förståndig när man är sjutton år" 
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Samson, 1996; "Några dagar till : en ung kvinnas kamp mot aids i Botswana" Koblanck, 

2004) 

 

Andra sökningen gjordes via boktjänsten bokbörsen. Det sökord som användes var hiv. 

Genom utökad sökning valde författarna ämne: biografier och genealogi. Sökningen gav åtta 

träffar, varav en bok valdes ut. ("Mitt positiva liv" Lundstedt & Blankens, 2012.) 

Tredje och sista sökningen genomfördes med hjälp av en bibliotekarie på Växjö 

Stadsbibliotek. En av författarna berättade kring studien och vilket material de var ute efter. 

Författaren fick fem förslag på böcker av bibliotekarien. Två av böckerna som gavs som 

förslag ingick redan i studien. Av de resterande tre böckerna uppfyllde enbart en inklusions- 

och exklusionskriterierna ("I sin skugga" Heidkampf, 2003.). För en ingående förklaring av 

litteratursökningar se bilaga 2. 

 

Dataanalys 
Författarna valde en modell framtagen för analys av berättelser (Dahlborg-Lyckhage, 2012). 

Första steget av analysen innebar att bekanta sig med varje självbiografi som en helhet, utan 

att leta efter svar på frågeställningar. Syftet med denna fas var att öppna sinnet för de 

betydande meningar och innebörder som återfanns i materialet med en objektiv syn. Vidare 

delades materialet upp i meningsbärande enheter, vilket innebar att data separerades från sitt 

sammanhang för att beskriva innehåll och innebörd. Frågor om vad, hur och innebörd i 

materialet ställdes aktivt under denna del av analysen. Efter att de meningsbärande enheterna 

valts ut kondenserades materialet. Kondensering gjordes genom att sammanfatta de 

meningsbärande enheterna för att på så sätt kunna ta ut relevant fakta. Därefter kodades det 

nya materialet. Kodningen innebar att varje kondensering beskrevs med en mening där enbart 

det grundläggande och betydelsefulla framkom. Koder med liknande innehåll delades sedan 

in i underkategorier och därefter i huvudkategorier. För exempel på hur analysen genomförts 

se bilaga 3. I analysprocessen ansvarade författarna för två respektive tre självbiografier. 

Meningsenheterna togs ut enskilt i respektive självbiografi och diskuterades sedan mellan 

författarna. I diskussionen resonerades det ifall meningsenheterna var relevanta till syftet eller 

om de skulle tas bort. Därefter gjordes kondensering, kodning och indelning i kategorierna av 

materialet tillsammans. I sista delen av analysen gjordes en lista för citat. Citat som 

representerade varje underkategori och belyste syftet med studien valdes ut. Detta för att 

åskådliggöra innehållet samt tydliggör och förstärka resultatet i studien (Friberg, 2012). 

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
Författarna av självbiografierna har valt att offentligt publicera sin historia och därmed ansågs 

konfidentialitetskarvet vara omöjligt att uppfylla. Dock valde författarna av självbiografierna 

att använda figurerade namn för personer som nämns i biografierna, då författarna till 

biografierna ej ville utsätta sig själva eller andra för risk att kunna identifieras. Materialet som 

framkom i denna studie kommer inte att användas i något annat syfte, vilket innebär att 

nyttjandekravet är uppfyllt. I informationskravet och samtyckeskravet finns det inga specifika 

rekommendationer när det gäller självbiografier då författarna till självbiografierna själva valt 

att publicera materialet (Helsingforsdeklaratinen, 2013; Vetenskapsrådet, 2002). 

Författarna till denna studie hade en medvetenhet om sina egna förförståelser och 

förkunskaper om ämnet. Förförståelse är oftast omedveten och beskrivs som förutfattade 

meningar samt kunskaper om ett visst ämne. Detta innebär att förförståelsen påverkar 

människans sätt att se på verkligheten. (Thurén, 2007). Att vara medveten om sina egna 

förförståelse gjorde att författarna till studien försökte göra en rättvis bedömning av materialet 

för att på så sätt inte påverka data. Genom den ökade medvetenheten om förförståelser 

strävade författarna efter att inte feltolka materialet utan försökte vara så objektiva och 
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följsamma som möjligt i analysprocessen. Detta bidrog till att materialet ej medvetet blivit 

manipulerat (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

Författarna antog också under arbetes gång ett källkritiskt förhållningssätt. Författarna till 

biografierna granskades ingående. Detta gjordes för att kontrollera vilka de var, vilken 

kompetens de hade, vilka värderingar de hade och slutligen vilket perspektiv som användes i 

biografierna. Hade författarna något mål med berättelsen och i så fall vilket? (Segesten, 

2012). 
 

RESULTAT  
Efter den kvalitativa analysen av de fem självbiografierna framkom tre huvudkategorier: Hur 

drabbade stigmatiserar sig själva, hur hiv/aids drabbade upplevde allmänhetens stigmatisering 

och bristande förståelse från omgivningen. 

 

Hur drabbade stigmatiserar sig själva 
I kategorin ingår två underkategorier: självstigmatisering och självvald iolering. 

 

Självstigmatisering 

I analysen framkom det att självstigmatisering var vanligt förekommande. Tydligast sågs 

skam och skuld samt självförakt hos de drabbade. Många skuldbelade och anklagade sig 

själva för att de smittats. Skam och skuldkänslorna fick drabbade att känna sig annorlunda, att 

de inte var som alla andra i sin omgivning. Därför var det många som höll diagnosen hemlig, 

de ville ses som människor, inte bara som ett livshotande virus. Samhället hade enligt de 

drabbade generellt en syn på att personer som lever med hiv/aids inte är som alla andra. Vissa 

sjukdomar väcker medkänsla och förståelse, så som cancer medan hiv/aids istället väcker 

rädsla och fördomar (Larsson och Haanyama Ørum, 2007). 

Flera drabbade skämdes därför över sin sjukdom och tyckte inte att de hade samma värde som 

friska människor. Tankar och funderingar som förekom var: Varför drabbades jag av 

sjukdomen? Hur skulle omgivningen reagera om jag berättade? Vad skulle vännerna säga? 

Flertalet drabbade upplevde även självförakt, de kände sig smutsiga och äckliga. De såg sig 

själva som att de var själva sjukdomen, inte att de levde med den sjukdomen. Vissa ansåg sig 

även vara som ett levande hot för omgivningen. Någon att akta sig för. Någon som kunde 

sprida smittan vidare (Samson, 1996; Heidkampf, 2003). Tankar och funderingar som 

förekom var: Vem skulle vilja ha sex med mig? Vem skulle älska mig trots min sjukdom? 

Nedanför citeras ett stycke ur en av självbiografierna som beskrev personens inre dialog kring 

sjukdomen: ”Fan vad du är äcklig! Ditt vidriga jävla aidsäckel. Hur fan har 

du kunnat smutsa ner dig så här? Jag kommer att ta dig. Jag kommer att döda dig.” (Lundstedt 

och Blankens, 2012, sid. 21). 

 

Självvald isolering 

I alla biografier framkom det tydligt att flera tog avstånd från sin omgivning. I flera fall 

upplevdes en stor rädsla för att bli avvisad, vilket ledde till att drabbade själva tog avstånd och 

isolerade sig. På så sätt kunde de välja bort umgänge istället för att själva bli bortvalda. Detta 

gjordes för att undvika eventuella konsekvenser som t.ex. sorg, oro och förtvivlan. Det 

skapade en känsla av att det var “vi mot dem”, då drabbade inte längre kände en gemenskap 

med sitt umgänge. De upplevde att det var svårt att prata om sjukdomen med personer som ej 

bar på viruset. ”Mina närmaste anhöriga har reda på hur det är med mig. Ingen annan i min 

omgivning. Jag gömmer mig. Det är jag medveten om.” (Samson,1996, sid. 151) 

 

I alla biografier återfanns även rädsla för omvärldens stigmatisering, både i Sverige och i 

andra länder. Rädslan omfattade både de drabbade men även rädslan för att deras familj skulle 
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utsättas för stigmatisering. Rädslan yttrade sig bland annat i form av olika flyktbeteenden, 

som t.ex. genom att undvika att någon kunde se dem på besök på infektionskliniken (Larsson 

och Haanyama Ørum, 2007; Lundstedt och Blankens, 2012). Rädslan kunde dessutom yttra 

sig som en föreställning att hela världen skulle vända sig emot dem om omgivningen fick 

kännedom kring deras sjukdomstillstånd. Nedan presenteras ett citat från självbiografin 

”Några dagar till: en ung kvinnas kamp mot aids i Botswana” som beskriver rädslor för 

stigmatisering: 

 
Därför kan hon inte heller tänka sig att gå ut öppet och berätta om sin 
situation, som några få hivpostiva personer i Botswana har gjort. Hon är 
orolig för att hennes mamma ska bli trakasserad på jobbet, om det kommer 
ut att hennes dotter har aids (Koblanck, 2004, sid. 75) 

 

 

Hur hiv/aids drabbade upplevde allmänhetens stigmatisering 

I kategorin ingår tre underkategorier: Särbehandling, utanförskap och åtgärder som upplevdes 

kränkande. 

 

Särbehandling 

Särbehandling återfanns i självbiografierna i form av trakasserier, orättvis behandling och 

objektifiering. Detta beskrevs bland annat som förolämpningar, t.ex. att tala bakom ryggen 

eller peka finger åt den drabbade. Trakasserier upplevdes som allvarligt och personerna kände 

sig sårade och utsatta. Det kunde vara allt från förnedring av personen och dess familj till att 

bli utsatt för sexuella övergrepp. Upplevelser av orättvis särbehandling framkom dock 

tydligast inom vården, då de med hiv/aids ibland upplevde att vårdpersonalen enbart såg 

personerna som sjuka och döende. Att det satt en gul lapp som signalerade blodsmitta i deras 

journal och att de identifierades som en fyrsiffrig kod upplevdes som ett integritetsintrång.. 

De fick ofta ingen möjlighet att på egen hand berätta om sjukdomen. Vid första mötet med 

vården visste personalen redan om deras hiv status, vilket därför upplevdes som att de 

tilldelades en specifik etikett,som fick personerna att känna sig objektifierade. De som lever 

med hiv/aids upplevde att de ses som smittfarligt avfall utan mänskliga egenskaper. ”Hiv och 

aids blir lätt statistik och diagram. Ett effektivt sätt att bunta ihop oss som smittfarligt avfall. 

Utan mänskliga egenskaper så som tankar och känslor.” (Heidkampf, 2003, sid. 65) 

 

Utanförskap 

Utanförskap kunde ske på många ställen i samhället. På jobbet, från familj och vänner samt 

från personer som de drabbade precis träffat. Utanförskapet visade sig genom att omgivningen 

tog avstånd, vilket personen i fråga upplevde som social utfrysning. Detta kunde ses i flertalet 

kulturer. Den sociala utfrysningen kunde förklaras genom att omgivningen ej ville bli 

involverad med den smittade. I några fall tog familjen avstånd i form av att maken lämnade 

hushållet, i andra fall fick de drabbade känslan av att de inte accepterades i samhället.  

Nedan presenteras ett citat från biografin ”Ophelias resa” som beskriver känslan av 

utanförskap: 
Men det fanns något som var värre än chocken över att ha blivit 
smittad - den sociala utfrysningen. Betty beskriver hur till och med 
hennes vänner i församlingen i kyrkan undvek och isolerade henne. 
Ingen vågade sitta brevid henne under gudstjänsterna, de vägrade 
äta eller dela fat tillsammans med henne. Grannarna var livrädda 
för den avmagrade kvinnan som tynade bort allt mer. Tillslut blev 
det för tungt att visa sig ute och Betty gömde sig hemma 
(Larsson och Haanyama Ørum, 2007, sid. 77) 
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Åtgärder som upplevdes som kränkande 

Förslag på hur hiv/aidsepidemin skulle åtgärdas kom, enligt studiens självbiografier, 

vanligtvis från allmänheten. Många av dess förslag upplevdes som kränkande och sårande. 

”Fanatiker ville omgående kasta ALLA hivpostiva i fängelse alternativt sätta dem på livstids 

tvångsisolering. Hivstämpel i pannan och fångläger på en lämplig ö var några andra förslag.” 

(Heidkampf, 2003, sid. 83). Andra förslag som nämndes var att de som har hiv/aids skulle 

sättas i karantän (Koblanck, 2004). En av familjerna påpekade att om deras barn skulle få 

hiv/aids så skulle de kasta ut personen (Heidkampf, 2003). Det framkom även andra mindre 

vulgära förslag på hur hiv/aids epidemin skulle stoppas, bland annat att smittade ej skulle ha 

sex överhuvudtaget. Även inom vården var det frekvent återkommande att personal vidtog 

åtgärder som de drabbade upplevde som kränkande. Till exempel vårdpersonalens 

avståndstagande och att bli nekad vård på grund av sin sjukdom. Detta upplevdes av de 

drabbade som att de blev tilldelade en stämpel för att de hade hiv/aids.  

 

Bristande förståelse från omgivningen 
I kategorin ingår två underkategorier: fördomar och okunskap. 

 

Fördomar 

Samtliga personer i självbiografierna utsattes för fördomar från familj, vänner, allmänheten 

och samhället. De vanligaste fördomarna var att hiv/aids enbart drabbade homosexuella män, 

mörkhyade, prostituerade, personer med många sexuella partners och missbrukare. Även 

massmedia förstärkte redan existerande fördomar genom skrämselpropaganda. Detta bidrog 

till upplevelser av att hivstämplingen blev tydligare och stigmatiseringen ökade.  

En vanlig förställning hos personerna som lever med hiv/aids var också att om en person såg 

bra ut kunde den ej vara smittad. Inte heller ansågs det att personer med ekonomiskt välstånd 

och i yngre ålder kunde vara drabbade. På så sätt menade flertalet att det syntes ifall någon 

har hiv/aids. “Lång, stilig, välklädd och alltid den senaste modellen Mercedes - han kan väl 

inte vara smittad.” (Larsson och Haanyama Ørum, 2007, sid. 233) 

 

Okunskap 

Bristande kunskaper om hiv/aids kunde ses i alla biografierna. Att inte veta vad sjukdomen 

betydde och innebar skapade en rädsla för att drabbas. Rädslan grundades i en okunskap om 

hur viruset sprids, hur sjukdomsförloppet fortlöper och om personer som lever med 

sjukdomen kan överleva. I biografierna framkom det tydligt att flera vänner och bekanta tog 

avstånd från de smittade. Dels för att de var rädda för sjukdomen men även för att de inte 

hade tillräckligt mycket kunskap om den. Nedan är ett citat hämtat ur biografin ”Ophelias 

resa”: 
Min kompis tog det bra, men jag tror att de som inte vet så mycket om 
hiv kan vara lite smårädda. I början var hon försiktig när hon skulle 
använda glas och bestick och gå på toaletten hemma hos oss. Men det 
                gick över (Larsson och Haanyama Ørum, 2007, sid. 195) 

 

Huvudpersonerna i biografierna ansåg att okunskap var orsaken till fördomar och på så sätt 

upprätthölls stigmatiseringen av smittade. Denna okunskap sågs hos allmänheten och de 

drabbade. Inom sjukvården sågs bristande kunskap gällade hiv/aids, t.ex fick en person 

felaktig information om sjukdomsförloppet. Enligt hans läkare blir alla smittade blinda och till 

sist dör de (Lundstedt och Blankens, 2012).  

 

 

 



 

9 
 

DISKUSSION  
Studiens syfte är att undersöka hiv/aids smittade personers upplevelser av stigmatisering, 

detta anses ha besvarats i resultatet. Det författarna anser är de viktigaste fynden är att det 

finns många olika slags rädslor hos de som lever med hiv/aids, vilket bidrar till 

självstigmatisering. Det framkommer även att de drabbade utsätts för stigmatisering från 

allmänheten, vilket ofta kan härledas till bristande förståelse för sjukdomen. 

 

Metoddiskussion 
Kvalitativ ansats användes för att beskriva personers subjektiva upplevelser. Författarna ser 

svårigheter att mäta upplevelser med en kvantitativ ansats och därför valdes detta bort. 
I kvalitativa ansatser kan bland annat självbiografier, vetenskapliga artiklar och intervjuer 

användas i datainsamlingen. Självbiografier anses vara mest lämpade för att de ger en 

ingående beskrivning av personers upplevelser och livsvärld, jämfört med vetenskapliga 

artiklar som endast belyser vissa aspekter av personers upplevelser. Intervjustudie valdes bort 

på grund av begränsad tidsram samt svårigheter att komma i kontakt med informanter. Om en 

intervjustudie hade genomförts kunde dock ett annat resultat framkommit. Genom 

intervjuerna hade kroppsspråk och ansiktsmimik kunnat avläsas, vilket inte framkommer i 

biografier. Ifall urvalet varit annorlunda, t.ex. genom att använda självbiografier som var 

skrivna för cirka 30 år sedan kunde resultatet sett annorlunda ut. Sjukdomen var för 30 år 

sedan nyupptäckt och kunskapen om den var då begränsad. Upplevelserna av stigmatisering 

kunde därför vara annorlunda jämfört med hur kunskapen kring sjukdomen ser ut idag. 

Samson kan ha haft starkare upplevelser av stigmatisering för att det inte fanns mediciner 

eller att medicinerna som fanns 1996 inte var lika bra som de som finns idag. Nu är 

sjukdomen inte längre förknippad med livsfara utan ses som kronisk men med möjligheter att 

leva ett längre liv. Detta kan ha påverkat studiens resultat.  
 
En svaghet är att tre av böckerna har medförfattare och på så sätt kan viktig information kring 

personernas upplevelser ha missats. Medförfattarna skriver i inledningen att materialet har 

utformats efter huvudpersonernas egna ord och det enda som har redigerats i böckerna är 

personers namn. På så sätt anser medförfattarna att materialet ej är manipulerat. I 

bearbetningen av materialet framkom inga tvivel om förvrängning eller osanning, vilket kan 

beskrivas som att det finns en viss trovärdighet men den kan ej bekräftas (Segesten, 2012). 
 
Trovärdigheten i studien anses vara hög då flertalet olika sociala situationer involverats. 

Självbiografierna är skrivna av personer av varierande etnicitet, kön, ålder, klasstillhörighet, 

sexuell läggning och kultur, vilket höjer studiens trovärdighet. Att involvera olika kulturer ger 

en helhetssyn över hur stigmatisering ter sig i världen, inte enbart i Sverige. Det som sänker 

trovärdigheten är att ett fåtal självbiografier ingår i studien och detta medför att resultaten ej 

helt kan överföras till populationen hiv/aids smittade. Överförbarheten av resultaten till andra 

kontexter anses också vara låg. Däremot återfanns viktig kunskap i området om hur 

vårdpersonal kan bemöta patienter med hiv/aids, vilket kan överföras till vård och omsorg.  
Pålitligheten i studien anses vara hög då författarna ingående förklarar studiens 

genomförande. Pålitligheten höjs även eftersom författarna under arbetets gång varit 

medvetna om sina egna förförståelser samt att en väl genomarbetad analysprocess har 

genomförts (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Denna modell för analys valdes för att den på ett 

grundläggande sätt samlar in och analyserar data från berättelser, vilket passar denna studie. 

Analysens meningsbärande enheter, kondensering, kodning och kategorisering anses stärka 

tillförlitligheten genom att den är systematisk. 
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Att två författare har skrivit denna litteraturstudie tillsammans kan leda till både styrkor och 

svagheter. Det som förstärker studiens tillförlitlighet är att kondensering, kodning och 

indelning av kategorier gjordes tillsammans. Att vara två författare har gett möjligheter till att 

diskutera analysen och på så sätt kunna bidra med olika tankar och idéer. En svaghet som kan 

ses i studiens genomförande är att alla självbiografier inte lästs av bägge författarna, vilket 

sänker tillförlitligheten i arbetet. 
 
Genom att anta ett källkritiskt förhållningssätt under arbetets gång stärks studiens 

tillförlitlighet. Formen av litteratur granskades och biografierna sågs som upplevelselitteratur. 

De bygger på huvudpersonernas egna tolkningar av livsvärlden och anses därför ha en viss 

trovärdighet trots att de ej är granskade (Segesten, 2012). Dock anses fyra av biografierna ha 

godtagbar trovärdighet då de ändå genomgått en redaktionell granskning. “I sin skugga” är ej 

publicerat via ett förlag och har därför inte genomgått en redaktionell granskning (Heidkampf, 

2003). Detta anses dock inte påverka resultatet negativt då biografin tydligt beskriver 

författarens egna upplevelser vilket var syftet med denna studie. 
 

Resultatdiskussion 

I kategorin “hur drabbade stigmatiserar sig själva” framkommer det att personer som lever 

med hiv/aids upplever skam- och skuldkänslor över att de har drabbats av sjukdomen. Det är 

en av anledningarna till att flertalet hiv/aids drabbade håller sjukdomen hemlig. De är rädda 

för hur allmänheten skall agera om deras hiv status blir uppmärksammad. Att drabbade 

personer känner skam- och skuldkänslor beskrivs även i en tidigare studie (Bernays, Rhodes, 

Jankovic och Terzic, 2010). Studiens författare menar att allmänhetens kommentarer och 

attityder bidrar till ökad självstigmatisering. Personerna känner skam och skuld för att de 

kostar samhället och staten pengar. Pengar som istället kunnat ges till sjuka barn eller 

cancersjuka. I en intervjustudiestudie gjord i USA framkommer dock att större delen av 

deltagarna inte stigmatiserar sig själva samt att risken för att bli utsatt för stigmatisering från 

omgivningen är liten (Earnshaw, Smith, Chaudoir, Amico och Copenhaver, 2013). Dessa två 

tidigare studier visar således helt olika resultat. Anledningen till detta är okänd men kan 

möjligtvis bero på kulturella skillnader, utbildningsnivå, klasstillhörighet eller sexuell 

läggning. I vår studie framkommer att det finns en stor rädsla för stigmatisering. Författarna 

har tydligt sett ett samband mellan rädsla för att stigmatiseras och självstigmatisering. Desto 

större rädsla för stigmatisering desto mer självstigmatisering, dock krävs vidare forskning för 

att bekräfta studiens resultat. 
Alla personer i självbiografierna har på ett eller annat sätt utsatts för stigmatisering från 

allmänheten. Det kunde ske i form av trakasserier, kränkningar, särbehandling eller 

utanförskap. De drabbade samt deras familjer kände sig utsatta och illa behandlade och att de 

inte accepterades av samhället. I en tidigare intervjustudie framkommer det att hiv/aids 

smittade utsätts för stigmatisering från allmänheten då deras diagnos upptäcks (Dako-Gyeke, 

Dako-Gyeke och Asampong, 2015). Personerna blev stigmatiserade av allmänheten samt av 

nära och kära. Personer i deras omgivning använde sjukdomen som en grund för att förolämpa 

dem. T.ex. försökte grannar stoppa den hiv/aids smittade personen från att mata sina egna 

barn, vilket upplevdes som sårande (ibid.). Författarna till denna studie ställer sig frågan: 

beror denna stigmatisering på okunskap?  
 
I vår studie framkom tydligt att de fördomar som finns om hiv/aids uppkommer till följd av 

okunskap. Okunskap hos allmänheten kan ses som anledning till stigmatisering och kan sättas 

i samband med rädsla för sjukdomen. Om allmänheten, vänner och familj har fördomar ökar 

risken för stigmatisering. Dock krävs mer forskning för att hitta förklaringar till hur dessa 

faktorer samverkar med varandra. I en ytterligare studie framkommer det att allmänhetens 
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stigmatisering är vanligt förekommande, dock är det inte statistiskt bevisat att 

stigmatiseringen beror på okunskap (Wong, 2013). Studien menar på att mer kunskap om 

hiv/aids inte kommer att minska allmänhetens attityder eller agerande. Fortsättningsvis menar 

Wong istället att etnicitet påverkar hur smittade upplever stigmatisering från allmänheten. 

Resultatet i vår studie skiljer sig mot resultatet i Wongs studie. Anledningen till skillnaderna 

är okänd och författarna anser därför att vidare forskning bör bedrivas med fokus på etnicitet 

och kulturella skillnader.  
 
I denna studies resultat framkommer inga kulturella skillnader. Personerna i biografierna har 

liknande upplevelser när det gäller stigmatisering. Stigmatisering ses lika tydligt i Europa som 

i Afrika. Författarna valde biografier från olika kulturer för att få en helhetssyn över hur 

stigmatisering upplevs på olika platser i världen. Det ses liknande upplevelser mellan de olika 

kulturerna, t.ex. förekomst av social utfrysning, kränkningar och självstigmatisering. 

Författarna drar då slutsatsen att upplevelser av stigmatisering finns på olika platser i världen, 

oavsett kultur.  
 
Det framkommer i resultatet att stigmatisering från vårdpersonal är något som de flesta mött. 

Att vårdpersonal tog avstånd från personerna är vanligt, vilket även påvisas i en tidigare 

studie (Toppenberg, Bos, Ruiter, Wigboldus och Pryor, 2015). Personerna som lever med 

hiv/aids i självbiografierna upplevde avståndstagandet som särbehandling, vilket gjorde att de 

ej kände sig lika mycket värda som personer utan hiv/aids. Det framkommer även att 

vårdpersonal vägrade att ge vård till hiv/aids smittade personer. Detta anser författarna går 

emot hälso- och sjukvårdslagens föreskrifter om vård på lika villkor (Hälso- och 

sjukvårdslagen, 1997:142, § 2). Varje patient skall ha rätt till vård och även bemötas på ett 

respektfull sätt, oavsett sjukdom.Vidare anser författarna att denna stigmatisering kan bero på 

begränsade kunskaper kring hiv/aids, vilket även framkommit i resultatet.  
 
Information ur biografierna visar hur personer med hiv/aids är rädda för att stigmatiseras av 

sjukvårdspersonalen, vilket gjorde att de undvek att söka vård. Det finns beskrivningar om 

vad hiv/aids drabbade personer önskar av vårdpersonal. En större öppenhet för sexuell 

läggning, förståelse för sjukdomen samt medkänsla är viktiga egenskaper som patienter 

eftersökte hos vårdpersonal (O'Byrne och Watts, 2014; Purssell, Fanner och Barnes, 2013). 

Det har även visats i en tidigare studie att personer upplevde att de blev kränkta av 

vårdpersonal på grund av sin sexuella läggning (O'Byrne och Watts, 2014). I vår studie 

framkommer inga sådana resultat vilket kan bero på att personerna i de studerade biografierna 

har varierande sexuell läggning. Dock anser författarna att det är viktigt att ta hänsyn till dessa 

faktorer då de framkommit i tidigare studier.  
 

Resultatet visar även att personer som lever med hiv/aids vid flera tillfällen kände sig 

objektifierade och särbehandlade. Dessa aspekter kan förklaras som att vården inte tog del av 

de drabbades livsvärld. Som allmänsjuksköterskor är det viktigt att bemöta varje patient som 

en unik individ med olika erfarenheter, för att på så sätt försöka förstå deras livsvärld. Det 

som anses vara optimalt för att förstå livsvärlden och stödja patienters hälsoprocesser är att 

förstå hur patienten upplever vårdandet (Dahlberg och Segesten, 2010). Författarna anser att 

vårdpersonal i biografierna ej bemött patienternas livsvärld. Dock kan detta ej bekräftas då 

författarna ej har fått en fullständig inblick i vårdpersonalens syn på situationen. 
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Det framkommer i resultatet att många patienter upplever lidande. Lidandet beror främst på 

personernas egen självstigmatisering och stigmatisering från allmänheten. Hiv/aids drabbade 

uttrycker bland annat lidande i form av utanförskap, rädslor och fördomar. Detta påverkar 

personerna negativt och kan göra att drabbade inte enbart upplever lidande från sjukdomen i 

sig utan även från stigmatisering, vilket kan ses som både ett sjukdomslidande och 

livslidande. Även inom vården upplevde huvudpersonerna i biografierna lidande, vilket 

beskrivs som ett onödigt vårdlidande. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan ett 

vårdlidande uppstå på grund av omedvetet handlande, bristande kunskap eller avsaknad av 

reflektion. Därför anser författarna till denna studie att det är viktigt att sjukvårdspersonalen 

är uppmärksamma på dessa aspekter.  

 

 

Slutsats 
Frågeställningen angående hiv/aids smittade personers upplevelser av stigmatisering anses ha 

besvarats i studien. Det som allmänsjuksköterskor kan göra för att minska stigmatiseringen är 

att inte särskilja hiv/aids smittade patienter från andra patienter samt att bemöta dem på ett 

respektfullt sätt genom att bland annat se till deras livsvärld. Författarna till denna studie har 

sett att livsvärld och lidande är två vårdvetenskapliga begrepp som sjukvården bör 

uppmärksamma för att minska stigmatisering och ge en god vård.  Det är även av stor 

betydelse att uppdatera sina kunskaper om hiv/aids inom sjukvården då forskningen ständigt 

uppdateras. 

 

Överförbarheten i denna studie är relativt låg då studien hade ett begränsat urval, vilket gör att 

vidare forskning behövs inom området. Författarna anser att det varit intressant att genomföra 

en intervjustudie med ett ökat antal deltagare. Den fortsatta forskningen bör inriktas på 

självstigmatisering då det var ett resultat som var oväntat och kunskapen om den borde ökas. 

Även etniska och kulturella skillnader och likheter hade varit intressant att undersöka. 
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Bilaga 1 

Antal nytillkomna fall av hiv i Sverie 

 

(Folkhälsomyndigheten, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Underlag för studien 

 

 

Sökning Databas / tjänst Sökord Utökad sökning Träffar Utvalda 

Nr 1 Libris  hiv Språk: svenska  

Typ: bok 

Ämne: biografi och 

genealogi 

14 3 

Nr 2 Bokbörsen hiv Ämne: biografi och 

genealogi 

8 1 

Nr 3 Växjö Stadsbibliotek 

med hjälp av 

bibliotikare.  

hiv och 

aids 

Informerade om studiens 

inklusions- och 

exklusionskriterier  

5 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Exempel på analys 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

“‘Bögar uppfattades som en 

marginaliserad grupp i 

samhället’, säger hon. ‘Jag 

tror att människor tänkte: 

‘De får bara vad de 

förtjänar’.” 

Bögar uppfattas 

som en 

marginaliserad 

grupp. De får 

bara vad de 

förtjänar.  

De får vad 

de 

förtjänar. 

Diskriminering. Hur hiv/aids 

drabbade upplevde 

allmänhetens 

stigmatisering.  

“Hiv-Stina skulle för alltid 

förbli en hemlighet. Min 

mörka medpassagerare som 

aldrig fick visa sig för 

världen, min tysta fiende 

som levde på insidan av 

kroppen som ett tjockt svart 

tjärlager av skam.” 

Hiv förbli en 

hemlighet. Får 

aldrig visas för 

världen, är en 

tyst fiende som 

lever i min 

kropp. Ett lager 

av skam.  

Skam, 

skuld och 

självförakt. 

Självstigmatisering Hur drabbade 

självstigmatiserar 

sig själva 

“Ytterligare ett antagande 

är att man tror att man kan 

se på någon att han har hiv. 

Inget kan vara lömskare. 

Hiv syns inte. Detta är ett 

av virusets trumfkort och 

det är lätt att förledas tro att 

partnern inte bär på hiv och 

just därför strunta i 

kondomen.  

-Han som ser så bra ut kan 

ju inte vara smittad, 

dessutom träna han på gym. 

 ” 

Man kan se på 

någon om han 

har hiv. Ifall 

personen ser bra 

ut och träna på 

gym kan han 

inte vara 

smittad. 

Virusets 

trumfkort - det 

syns inte.  

Fördomar. 

Det syns 

om någon 

är smittad. 

Fördomar. Bristande 

förståelse.  



 

 

                                                                                                                                                                    Bilaga 4 s. 1(2) 

Presentation av självbiografier 

 

 

 

Titel: 

 

Författare: 

 

Årtal: 

Beskrivning 

Ophelias resa 

 

Annika Larsson och 

Ophelia Haanyama 

Ørum 

 

2007 

Ophelia är född i Zambia och flyttar till Sverige som 20-åring där hon får diagnosen hiv. Boken beskriver hur hon 

hanterar sjukdomen hemma i Sverige och hur hennes familj i Zambia drabbas av samma öde. Två kulturer med olika 

förutsättningar men samma upplevelser. 

Mitt positiva liv 

 

Andreas Lundstedt och 

Cecilia Blankens 

 

2012 

Andreas är mest känd som en av frontfigurerna i disco-gruppen Alcazar men bär på en mörk hemlighet. Han drabbades 

av hiv under slutet av 90-talet och försökte under lång tid hålla det hemligt från omgivningen. Rädslan för att 

omgivningen skulle få vetskap om sjukdomen gjorde att han drogs in i ett drogmissbruk under flera år. Ryktet sprids 

om Andreas sjukdom och en dag möts han av massmedias stora svarta rubriker om hur han mörkat sin hiv-status. 
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Presentation av självbiografier         

Man är inte så förståndig 

när man är sjutton år 

 

Barbra Samson 

 

1996 

Barbara är en sjuttonårig tjej som drabbats av ätstörningar och flyttar därför till ett behandlingshem. På 

behandlingshemmet blir hon kär i en äldre man som är inlagd pga misssbruksproblematik. Senare framkommer det 

även att han har hiv vilket han har dolt för Barbara. I boken får man följa en ung kvinnas kamp mot hiv i Frankrike.  

Några dagar till: en ung 

kvinnas kamp mot aids i 

Botswana 

 

Anna Koblanck 

 

2004 

Huvudpersonen i boken går under namnet Patience och bor i Botswana. Botswana är det land i världen som är värst 

drabbat av aids-epedemin. Trots detta vet Patience knappt vad aids innan hon blir smittad av sin sambo som i smyg 

bedrar henne. I boken får vi följa Patiences nya liv och hur hon hanterar sin nya vardag.  

I sin skugga 

 

Walter Heidkampf 

 

2003 

Viktor är en homosexuell man som bor i centrala Stockholm. Han lever ett helt vanligt liv tills han en dag får 

beskedet att han har hiv. I denna bok beskriver Viktor hur det är att leva som hiv-positiva man i Sverige.  

 

 


