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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: HIV är ett virus som angriper och försvagar kroppens immunsystem. Viruset 

sprids via blod och andra kroppsvätskor. När sjukdomen upptäcktes på 1980-talet fanns det 

inte några bromsmediciner. Idag finns bromsmediciner som gör att det går att leva med 

sjukdomen. HIV påverkar upplevelsen av hälsa genom att den HIV-positiva ofta känner sig 

onormal och inte kan utföra sådana saker som denne är van vid. Upplevelsen av hälsa är också 

beroende av omgivningens ageranden och stöd. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa HIV-positivas upplevelse av hälsa.  

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserades på sex självbiografier. 

Kvalitativ innehållsanalys med en induktiv insats samt en källkritisk granskning gjordes.  

Resultat: I studien framkom fem olika kategorier. Dessa var; Bromsmediciner - räddning eller 

begränsning?, Känna vilja att leva, Leva med och övervinna rädslan för livet och döden, Vara 

i stånd till och Upplevelsen av mening och sammanhang.  

Slutsats: I resultatet framkommer det att för att kunna leva med HIV och uppleva hälsa måste 

de HIV-positiva känna en vilja att leva och uppleva mening och sammanhang exempelvis 

genom stöd från andra. Det är även viktigt för de HIV-positiva att de ska känna sig i stånd till 

att utföra sådant av värde för dem, detta för att minska lidandet som sjukdomen för med sig.   
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INLEDNING 
I Sverige 1983 införde Smittskyddsinstitutet en skyldighet till att anmäla en nyuppkommen 

HIV-diagnos. Från att detta infördes har det fram till december 2014 anmälts 11 247 fall av 

HIV. I dagens Sverige beräknas det leva cirka 6 800 personer med en känd HIV-diagnos 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). De senaste åren har HIV blivit omdiskuterat genom att 

svenska kända personer tagit upp debatten om den tabubelagda sjukdomen. Detta har skapat 

ett intresse hos författarna och därför har detta ämne valts. Denna litteraturstudie kommer att 

belysa HIV-positivas upplevelse av hälsa. 

BAKGRUND 
Vad är HIV? 

HIV står för humant immunbristvirus, som angriper och bryter ner kroppens immunförsvar. 

Sjukdomen kan spridas genom sexuellt umgänge, kontaminerade blodtransfusioner och 

mellan mor och barn vid födsel och amning, eftersom viruset kan påträffas i blod och i andra 

kroppsvätskor (Folkhälsomyndigheten, 2015). Efter att en person blivit smittad med HIV 

dröjer det ofta cirka två till tre veckor innan symtom uppvisas. Dessa symtom är av 

influensaliknande karaktär så som feber, huvudvärk och svullna lymfkörtlar. Inom en veckas 

tid försvinner ofta dessa symtom och personen som har smittats kommer in i en symtomfri 

period, som kan vara i cirka tio år. Trots den symtomfria perioden är personen smittsam, 

vilket gör att sjukdomen sprids och är svår att upptäcka (Wahren & Wahren, 2007, s.80-82). 

Efter den symtomfria perioden förekommer symtom orsakat av ett bristande immunförsvar. 

Exempel på dessa symtom är bältros, svamp i munhåla, mjälleksem, feber och viktnedgång 

(Gisslén, 2011, s.246-247). Efter flera år av obehandlad HIV kan AIDS utvecklas. Patienterna 

utvecklar då följdsjukdomar på grund av allvarliga brister i immunförsvaret (Simonsen & 

Hasselström, 2012, s. 199).  

Tankar kring och vikten av diagnostisering 

Patienter som får en HIV-diagnos reagerar på olika sätt och många känslor väcks. Vissa blir 

ledsna och chockade över beskedet medan andra upplever en känsla av panik och vill ta sig 

ifrån det rum som de befinner sig i vid diagnostillfället. Det finns även de patienter som 

snabbt vill söka stöd för att på så sätt kunna ta sig an sin nyuppkomna sjukdom (Hult, Maurer 

& Moskowitz, 2009). När patienter får sin HIV-diagnos är det många som kopplar sjukdomen 

till döden. Innan bromsmedicinerna kom var HIV en dödsdom, men trots att 

bromsmedicinerna finns i dagsläget kopplas ändå HIV och döden samman (Sheilds et.al, 

2015). Det är viktigt som vårdpersonal att hjälpa patienten skapa en förståelse för förhållandet 

mellan att testa sig, behandling och överlevnad. Det anses vara viktigt ifall det skulle visa sig 

att testet är positivt, eftersom det då går att sätta in behandling i ett tidigt skede. Med tidig 

insättning av behandling har den HIV-positiva en större chans att hålla sjukdomen i balans 

och därigenom öka överlevnadschanserna (Blake, Taylor, Reid & Kosowski, 2008).  

Medicinsk behandling 

I början av 1980-talet, när sjukdomen upptäcktes, fanns det ingen behandling mot HIV. Det 

var först i slutet av 1980-talet som det första antiretrovirala läkemedlet (ART) uppfanns. 

Därefter har flera nya läkemedel tagits fram och med dem har det skapats 

kombinationsläkemedel som har minskat patienters sjuklighet och dödlighet (Josephsson, 

2009). Mellan 1983 och 2014 rapporteras cirka 2400 personer ha avlidit i HIV-relaterade 

sjukdomar och AIDS i Sverige. Det finns dock inga siffror på hur många av dessa som har 

använt sig av bromsmediciner (Folkhälsomyndigheten, 2014).  
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 Mellan åren 2009 och 2014 har antalet nya HIV-diagnoser minskat i Sverige, vilket troligen 

beror på att 93 procent av alla HIV-positiva behandlas med ART (Folkhälsomyndigheten, 

2014.). Behandling med ART bromsar upp sjukdomsförloppet, på så sätt kan immunsystemet 

återhämta sig (Wahren & Wahren, 2007, s. 84). Behandlingen med bromsmediciner är 

livslång och på grund av detta är det vanligt med biverkningar, som ofta är allvarliga. 

Biverkningarna kan exempelvis vara höga blodfetter, diabetes typ 2, omfördelning av 

kroppsfett, nervskador och påverkan på njurar, lever och bukspottskörtel. Trots detta ser de 

HIV-positiva nyttan med sina bromsmediciner, eftersom de kan se att provresultaten blir 

bättre. Biverkningarna är unika för varje patienten, men beskrivs som hanterbara eftersom 

bromsmedicinerna är nödvändiga för deras överlevnad. Genom att ha en öppen 

kommunikation med den HIV-positiva kan man skapa förståelse om var för behandlingen är 

av stor vikt. Detta ger en förutsättning för att den HIV-positiva kommer följa 

rekommendationer för behandlingen (Wahren och Wahren, 2007, s. 84; Ho, Twinn & Cheng, 

2010; Mohammadpour, Yekta och Nasrabadi 2010; Blake, Taylor, Reid & Kosowski, 2008). 

Bemötande i vården 

Många HIV-positiva upplever en frustration över vårdgivares okänsliga attityd gentemot dem. 

Vårdgivare visar denna attityd genom att exempelvis ge de HIV-positiva konstiga blickar och 

tar på sig ett flertal par handskar för att slippa hud mot hud kontakt. Dessa handlingar gör att 

patienterna inte känner sig respekterade av vårdpersonal. Trots detta känner de sig tvingade 

att tolerera personalens ageranden eftersom de är i behov av vård (Blake et.al, 2008).  

Souminen et. al (2015) beskriver att det än idag finns myter och rädslor associerade med HIV. 

Dessa myter och rädslor gjorde att vårdpersonal vid vård av HIV-positiva drog sig undan, 

exempelvis vid blodtransfusioner, för att den egna säkerheten kan hotas. På grund av detta är 

det nödvändigt att öka förståelsen och toleransen för HIV-positiva bland vårdpersonal (ibid).  

Enligt Sheilds et. al (2015) är det viktigt att få vårdpersonal att inse vikten av att engagera sig 

i sina patienter och deras sjukdom, utan att dra egna slutsatser utifrån tidigare patientfall. De 

måste se patienten som en unik person med egna erfarenheter. Detta påvisar även Blake et.al 

(2008) vars informanter berättar att de vill bli behandlade med respekt, artighet och omsorg 

utifrån deras förutsättningar.  

Begreppet hälsa 

Hälsa är ett komplext fenomen och ett begrepp med många innebörder för olika människor 

och vid olika situationer. Hälsa är en integrerad del i människans liv, eftersom det speglar och 

är relativ till människans aktuella och totala livssituation. Människan betraktas som en helhet 

som hälsan är relaterad till. Hälsa formas av människans upplevelser, välbefinnande, känsla 

av sammanhang och upplevelse av mening. Människan upplever hälsa i det dagliga livet och 

kan påverkas av arbetslöshet, sjukdom, lidande och avsaknad av relationer. Hälsa kan 

beskrivas som att vara välmående och självständig i att leva sitt liv, vara lycklig för det man 

har och att klara av den stressiga vardagen. Hälsa kan även beskrivas att må bra och att vara i 

stånd till att utföra det som anses vara av värde, både i stort och i smått. Vidare kan hälsa även 

förstås som något annat än frånvaro av sjukdom, hälsa kan därmed erfaras trots en sjukdom 

(Dahlberg & Segesten, 2010, 48-56; Willman, 2013, s. 28, 30, 36).  

HIV-positivas upplevelse av hälsa 

HIV påverkar upplevelsen av hälsa både psykiskt och fysiskt. Den fysiska påverkan kan yttra 

sig i symtom som kroppsliga förändringar, trötthet och muskelsvaghet. Dessa symtom 

påverkar upplevelsen av hälsa genom att de HIV-positiva inte längre orkar göra sådant som är 

av värde för dem och de kan inte leva som de tidigare gjort (Blake et.al, 2008). Den psykiska 

påverkan kan uttryckas bland annat genom en känsla av otillräcklighet och skam, samt genom 
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suicidala tankar. Upplevelsen av hälsa kan även påverkas av bekantskapskretsens attityder, 

bland annat genom att de öppet tar avstånd från, pratar illa om och klassificerar den HIV-

positiva som mindre värd. Detta gjorde att de HIV-positiva valde att inte prata om sin 

sjukdom med andra (French, Greeff, Watson & Doak, 2015).   

Många HIV-positiva uttrycker att de inte längre känner sig normala, eftersom att vara sjuk i 

HIV inte hör till allmänhetens ”normaltillstånd”. På grund av att de känner sig onormala är 

det många som upplever emotionell sjukdom, som till exempel yttrar sig i depressioner, vilket 

påverkar upplevelsen av hälsa (Peltzer et. al, 2015).  

För vissa HIV-positiva var arbete och pengar de viktigaste faktorerna för upplevelsen av hälsa 

innan de fick sin HIV-diagnos. Efter diagnostisering skapades nya prioriteringar där den 

personliga hälsan fick högre prioritet än arbete och pengar (Ho et.al, 2010). Det är viktigt att 

hitta en jämvikt mellan sjukdom och hälsa, utan att HIV tar över de HIV-positivas liv och 

vardag (Peltzer, Domian & Teel, 2015).  

TEORETISK REFERENSRAM 
Denna litteraturstudie kommer att fokusera på HIV-positiva och deras upplevelse av hälsa, 

med ett vårdvetenskapligt perspektiv som utgångspunkt. Vårdvetenskapens centrala begrepp, 

fenomen och fokus är hälsa. Detta ger vårdandet ett mål och syfte, vilket är att stärka och 

stödja patienters hälsoprocesser. För att målet ska kunna uppnås är det nödvändigt för 

vårdpersonal att beröra varje patients unika värld. Därigenom kan patientens upplevelse av 

hälsa, sjukdom, lidande och vårdande uppmärksammas, på så sätt kan ett livsvärldsperspektiv 

intas (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 47-48; 126-127).  

Följande begrepp kommer att belysas i denna litteraturstudie:  

Välbefinnande 

Välbefinnande beskrivs som något som ligger till grund för upplevelse av hälsa. 

Välbefinnande innebär att ”må bra” och att uppleva mening med livet. Vad som ger en 

människa välbefinnande är individuellt och kan även förändras under tid. Det kan bland annat 

vara att ha en aktiv livsstil, att ha en god relation med nära och kära och att kunna utföra 

livsprojekt, som exempelvis utbildning.  

En känsla av välbefinnande kan infinna sig oavsett om människan är fri från sjukdom eller 

inte. När en människa drabbas av sjukdom, exempelvis HIV, är det viktigt att ha en god insikt 

i och att förhålla sig till sin nya livssituation, på så sätt kan livet kännas meningsfullt trots 

sjukdom. Det som anses vara viktigt i livet för en människa förändras ofta vid ett 

sjukdomsbesked. Med god vård finns det möjlighet att känna välbefinnande trots sjukdom. 

Genom att ha en känsla av välbefinnande kan HIV-positiva hitta kraft till att genomföra 

livsprojekt, trots att sjukdomen är obotlig. (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 80-83). 

Mening och sammanhang 

Mening och sammanhang relaterar till ensamhet. Gemenskap med andra människor är 

grundläggande för att kunna känna mening och sammanhang. Denna gemenskap skapas 

tillsammans med personer som betyder något för individen. Ensamhet infinner sig när 

gemenskap och därigenom även sammanhang inte existerar (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 

90-91).  

Mening och sammanhang är något som alla människor söker. Om en person av någon 

anledning inte kan uppleva sammanhang och heller inte ha en känsla av mening, kan 

upplevelsen av hälsa antagligen inte infinna sig. Vidare kan sjukdom, i denna studies fall 
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HIV, och lidande påverka den sjuka människan att få en ny syn på livet och därigenom kan 

nya sammanhang och en ny mening skapas (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 77).  

Sjukdomslidande 

Enligt Eriksson (2001, s. 11, 16, 83-84) beskrivs sjukdomslidande som det lidande som 

upplevs i relation till sjukdom och behandling. Smärta är en vanlig orsak till lidande i 

samband med sjukdom. Smärta förorsakad av sjukdom utgörs inte enbart av en kroppslig 

smärta utan den upplevs av människan som en helhet. Eftersom denna studie kommer att 

fokusera på HIV-positiva och deras upplevelse av hälsa är det även viktigt att se till det 

själsliga lidandet som ingår i sjukdomslidande. Detta på grund av att HIV påverkar hela 

människan både kroppsligt och själsligt. Lidandet beskrivs orsaka upplevelser av skam, skuld 

och förnedring som individen genomgår i förhållande till sin sjukdom. Vidare beskrivs 

lidandet utgöra en kamp mellan det goda och det onda. I allt mänskligt liv är det livet och 

döden som utgör kärnan. Lidande är i djupaste mening ett döende. Lidandet innefattar sorg 

över något som är förlorat eller håller på att gå förlorat. Då individen accepterat sin sjukdom, 

finns en möjlighet till nytt liv genom försoning med lidandet och ”döendet” (ibid).  

PROBLEMFORMULERING 
HIV är en kronisk sjukdom som utan bromsmediciner är livshotande. Det finns både fysisk 

och psykisk påverkan på den HIV-positivas upplevelse av hälsa och många HIV-positiva 

känner sig ”onormala” och av inget värde, vilket har gjort det svårt för dem att uppleva hälsa.  

Många HIV-positiva undviker ofta att tala med andra om sin sjukdom. Detta eftersom de 

upplever en rädsla för hur personer i deras omgivning kommer att reagera och hantera 

beskedet. Genom att inte tala om sin sjukdom kan inte erfarenheter och upplevelser framträda, 

på så sätt fortskrider okunskapen om ämnet. 

Forskning visade att det finns en brist i vårdpersonalens bemötande gentemot HIV-positiva, 

bland annat genom att vårdpersonal drog sig undan och valde att använda dubbla par handskar 

vid kroppskontakt. I dagens läge finns det forskning på hur HIV-positiva upplever sin hälsa, 

däremot inte i tillräcklig utsträckning. En sjuksköterska kommer troligtvis att möta HIV-

positiva i sitt arbete, oavsett arbetsplats. Således vill författarna till denna litteraturstudie 

skapa en förståelse för HIV-positivas upplevelse av hälsa. På så sätt kan ny kunskap träda 

fram och bidra till att vårdpersonal ska kunna ge så god och personcentrerad vård som möjligt 

och därigenom stödja och stärka HIV-positivas hälsoprocesser.  

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa HIV-positivas upplevelse av hälsa.  

METOD 
Litteraturstudien utfördes med en kvalitativ ansats baserad på självbiografier. Kvalitativa 

studiers yttersta mål är att öka förståelsen för exempelvis hur livet påverkades av 

hälsofaktorer och hur upplevelser kunde bemötas. Genom att studien utgick från ett 

vårdvetenskapligt perspektiv med en kvalitativ ansats har nya tankesätt kunnat väckas 

(Friberg, 2012, s. 121). Därigenom skapades förutsättningar för en ökad förståelse för HIV-

positivas upplevelse av hälsa och därigenom minska okunskapen om ämnet.  

Datainsamling 

Studien baserades på sex självbiografier skrivna av HIV-positiva individer. Självbiografier 

beskriver individers egen livsberättelse. Läsaren kan därigenom ta del av och få en 

uppfattning om den HIV-positivas livssituation, därför valdes självbiografier till denna 
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litteraturstudie. Berättelser, så som självbiografier, belyser människors upplevelser av 

hälsa/ohälsa, vård och lidande, vilket kan utveckla vården genom ökad kunskap (Dahlborg-

Lyckhage, 2012, s.162-163). Självbiografier skrivs antingen av personen själv eller med hjälp 

av en medförfattare (Segesten, 2012, s.52). Valet av självbiografier föll sig naturligt då dessa 

hade en berättande och informativ karaktär och på så sätt kunde studiens syfte tydligt belysas 

(Dahlborg-Lyckhage, 2012, s. 161-162).  

Genom att söka i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS kunde självbiografier som 

motsvarade studien syftes hittas. Författarna tog även hjälp av universitetsbibliotekets 

bibliotekarier för en bred sökning av böcker. I LIBRIS användes en utökad sökning, där 

fritexten var ”biografi”, ämnesvalet var ”HIV*” och klassifikationen som valdes var 

”SAB”(klassifikation för svenska bibliotek). Denna sökning gav 19 böcker (Bilaga 1). 

Urvalsförfarande 

Det fanns inte något bestämt vetenskapligt sätt att arbeta kring självbiografier (Dahlborg-

Lyckhage, 2012, s. 164) Enligt Segesten (2012, s.54) kan en källkritisk granskning av 

självbiografier göras för att se om informationen i böckerna har en betydande roll för studien 

och se om självbiografierna är tillförlitliga. Frågor som ingick i granskningen var bland annat 

om böckerna verkligen var självbiografier, när böckerna trycktes och om det skulle ha 

betydelse för studiens trovärdighet, samt om eller hur biografierna kunde användas för att 

utveckla ny kunskap inom ämnesområdet (ibid). Genomförandet av den källkritiska 

granskningen skedde genom att samtliga sammanfattningar av böckerna lästes via LIBRIS 

och internet för att på så sätt se om de kunde ingå i studien. Detta gjordes med tanke på syftet 

samt inklusions- och exklusionskriterier (Bilaga 2). Granskningen genererade åtta böcker som 

motsvarade syftet för studien. Endast sex av dessa böcker valdes ut till studien (Bilaga 3). De 

resterande 13 böckerna exkluderades. Utöver att de utvalda böckerna stämde in på syftet samt 

inklusions- och exklusionskriterierna kunde de även bidra med en god bredd på studien. 

Författarna till självbiografierna hade olika sexuella läggningar, olika etniska bakgrunder, 

blev smittade vid olika årtionden och var både kvinnor och män. 

Inklusionskriterierna som lade grunden för urvalet av självbiografierna var att författaren hade 

en HIV-diagnos och var bosatt i Europa vid diagnostillfället. Exklusionskriterierna för 

självbiografierna var att författarna inte fick vara barn (upp till 18 år) och personen skulle inte 

ha utvecklat AIDS när boken skrevs. Författarna till självbiografierna skulle vara bosatta i 

Europa eftersom det finns lite studier om att leva med i denna del av värld om man jämför 

med exempelvis U-länder. Ytterligare en orsak till det inklusionskriteriet var för att kunna 

skapa ny kunskap som gick att applicera i den europeiska vården. Orsaken till att författaren 

inte fick vara barn var att det ofta inte ingår i allmänsjuksköterskans omvårdnadsområde. Då 

syftet med studien var att belysa hur HIV-positiva upplever hälsa, valdes exklusionskriteriet 

om att författarna till självbiografierna inte hade utvecklat AIDS.  

Analys 
Den källkritiska granskningen av böckerna utgjorde det första steget i analysen. Därefter 

påbörjades det andra steget, där självbiografierna lästes igenom och analyserades. Analysen 

genomfördes utefter en kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv ansats. Det 

manifesta innehållet handlar om den beskrivande texten och det uppenbara innehållet. 

Innehållet uttrycks i form av kategorier. Analysen gav domäner (en eller flera sidor ur en 

bok), från dessa togs meningsenheter (stycken eller meningar från domäner) ut, som sedan 

kondenserades, kodades och kategoriserades (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2014, s. 188-

190).  
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De sex valda självbiografierna delades upp mellan litteraturstudiens författare, som läste tre 

böcker var. Under läsningen togs domäner ut från böckerna som stämde överens med syftet. 

Dessa domäner kopierades för att båda författarna på så sätt kunde läsa dem var för sig och ta 

ut meningsenheter. Dessa meningsenheter jämfördes sedan för att se om samma 

meningsenheter tagits ut och bokens innehåll förståtts likvärdigt. Därefter gjordes 

kondensering av meningsenheterna, kodning och kategorisering gemensamt. Enligt Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2014, s. 190) innebar kondenseringen att meningsenheterna kortas 

ner för att dessa skulle bli mer lätthanterliga, utan att ta bort innebörden av texten. Efter 

kondenseringen fick varje meningsenhet en kod som kort beskrev dess innehåll. När alla 

meningsenheter hade fått en kod, jämfördes dessa med varandra. De med liknande innebörd 

kopplades samman och bildade en kategori (ibid), se exempel i Bilaga 4.  

Etiska överväganden 

Litteraturstudiens resultat byggde enbart på självbiografier. På grund av att självbiografier är 

publicerade och därigenom offentliga handlingar anses det vara forskningsetiskt godtagbart 

att använda detta material. Innehållet i böckerna får inte förvrängas eller skadas på något sätt 

för att vinkla resultatet (Helsingforsdeklarationen, 2013). Under studiens gång har detta tagits 

i åtanke.  

Nyttjandekravet innebär att materialet till studien endast får nyttjas till forskningsändamål. 

Detta innebär att materialet inte får lånas ut eller användas i annat syfte 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). Eftersom materialet i studien enbart användes i ett 

vetenskapligt syfte uppfylldes nyttjandekravet.  

Under läsning och analysering av material, bör författare till en studie vara medveten om sin 

förförståelse och sätta den åt sidan för att på så sätt lägga egna värderingar i resultatet 

(Rosberg, 2014, s. 110). Självbiografierna lästes och analyserades på ett objektiv sätt, 

därigenom kunde förförståelsen sättas åt sidan. 

RESULTAT 
Det framkom fem stycken kategorier efter den kvalitativa analysen av de sex 

självbiografierna. Kategorierna som framkom var: Känna vilja att leva, Vara i stånd till, 

Upplevelse av mening och sammanhang, Leva med och övervinna rädslan för livet och döden 

och Bromsmediciner - räddning eller begränsning?. 

Känna vilja att leva 

Grunden till hälsa för de HIV-positiva var att känna en vilja att leva. Även om de HIV-

positiva var i början, mitten eller i slutet på sjukdomsförloppet beskrev samtliga en vilja att 

leva (Lundstedt & Blankens, 2012, s. 91, 93; Samson, 1996, s. 189; Westerholm, 1989 s. 166; 

Sjöquist 1999, s. 21, 60, 72, 96; Herrgård & Werkelid, 2009, s. 222; Larsson & Haanyama 

Ørum, 2007, s. 126 ).  

En känsla av kämpaglöd infann sig hos flera av de HIV-positiva. Känslorna yttrade sig i en 

styrka och lust att kämpa mot sjukdomen, beslutsamhet om att himlen skulle få vänta och en 

övertygelse om att sjukdomen inte skulle få besegra dem. Med denna kämpaglöd kunde de 

bearbeta sin sjukdom och därigenom uppleva hälsa trots sjukdom (Lundstedt & Blankens, 

2012, s. 93; Samson, 1996, s.189; Westerholm, 1989, s. 166).  

Efter en tids sjukdom började vissa av de HIV-positiva acceptera sin sjukdom. Detta ledde till 

att de lärde sig ta tillvara på livet eftersom det är det enda livet som människan får. Genom att 

tänka så kunde de uppleva hälsa (Sjöquist, 1999, s. 21; Herrgård & Werkelid, 2009, s. 222). 
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När de HIV-positiva hade accepterat sin sjukdom hade de även kommit till insikt om att livet 

var värt att kämpa för. Många menade att det är viktigt att leva för allt det vackra snarare än 

att tillåta det som är jobbigt ta övertaget. De HIV-positiva beskrev att det gick att lära sig leva 

med rädslor för att livet skulle ta slut och att det inte gick att sluta leva på grund av motgångar 

i livet, vilket gav dem en vilja att leva. För de HIV-positiva var hälsa att välja livet (Lundstedt 

& Blankens, 2012, s. 91; Sjöquist, 1999, s. 60, 72, 96; Larsson & Haanyama Ørum, 2007, s. 

126). 

För att klara den här sjukdomen måste man välja livet. (Larsson & Haanyama 

Ørum, 2007, s.126) 

En av de HIV-positiva var tacksam för hur mycket sjukdomen fick honom att växa som 

person och gjorde honom ödmjuk inför livet. Han beskrev sig själv och sin sjukdom som en 

enhet och han skulle inte vilja leva sitt liv på något annat vis (Lundstedt & Blankens, 2012, s. 

241). En annan beskrev att för henne var det viktigt att inte bara vara en siffra i statistiken 

utan hon ville visa att hon var en människa, av värde, precis som alla andra. Hon kunde trots 

sin sjukdom leva ett normalt liv med arbete, familj och framtidsdrömmar. Det var denna kamp 

som fick henne att övervinna rädslan för sin sjukdom, gav henne styrka till att kämpa för sitt 

liv (Larsson & Haanyama Ørum, 2007, s. 183, 268).   

Tankar på döden uppkom för vissa av de HIV-positiva. Dessa tankar kunde, efter 

accepterande av sin sjukdom och döden, omvandlas till en vilja att leva. Viljan att leva tillät 

de HIV-positiva att se på livet med andra ögon och tanken på döden skrämde dem inte längre. 

Genom att låta tankar på döden komma, utan att låta dem bli för övermäktiga, gick det också 

att leva och uppleva hälsa (Herrgård & Werkelid, 2009, s. 243; Sjöquist, 1999, s. 96). 

En av de HIV-positiva beskrev att han upplevde en enorm trötthet. Trots det hade han en 

järnvilja, en disciplin och en glädje till livet som format honom till den han var, vilket gav 

honom en upplevelse av hälsa. Denna glädje till livet gav honom en vilja att leva och kämpa 

emot sin sjukdom (Herrgård & Werkelid, 2009, s.12). 

Vara i stånd till 

För flera av de HIV-positiva var arbetet av stor vikt för upplevelsen av hälsa. De fick efter sin 

diagnos skära ner på sitt arbete, eftersom det tog alldeles för mycket kraft för dem. Trots 

trötthet och även vantrivsel på arbete var de ändå i stånd till att arbete. Tröttheten yttrades sig 

i bland annat att de inte längre orkade arbeta i samma tempo som förr. Vantrivseln skapades 

genom kollegors skvaller och spekulationer kring en av de HIV-positiva, hur vida han var 

sjuk eller inte (Herrgård & Werkelid, 2009, s. 11, 133; Westerholm, 1989, s. 161, 179; 

Sjöquist, 1999, s. 37).  

Hos hemfolket fanns öppenhet och jag trivdes tillsammans med dem, men på 

arbetet vantrivdes jag, just på grund av det eviga tisslandet och tasslandet. 

(Westerholm, 1989, s.179)  

En av de HIV-positiva upplevde en huvudvärk som beskrevs som en brinnande mössa sittande 

på huvudet. Han var trots sin huvudvärk i stånd till att genomföra sådant som var av värde för 

honom, till exempel äta middag med sina vänner, resa, arbeta, delta i sammanträden och vara 

med i tv-spelningar eftersom detta gav honom energi och en upplevelse av hälsa (Herrgård & 

Werkelid, 2009, s.212, 254). 

Sexualiteten var även något som påverkades framförallt hos en av de HIV-positiva. Eftersom 

han efter sin HIV-diagnos fick en minskad sexlust. Tidigare var han ofta var på klubbar för att 

träffa nya människor och eventuella partners, vilket han mådde bra av. När sexlusten 

försvann, såg han inget värde i att gå ut längre. Detta påverkade den HIV-positivas upplevelse 
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av hälsa genom att han inte längre vara i stånd till att vara med i den gemenskap som tidigare 

varit viktig för honom (Herrgård & Werkelid, 2009, s. 236).  

Upplevelsen av mening och sammanhang 
Bland flera av de HIV-positiva framkom det att de ansåg sitt samhälleliga värde förminskas 

på grund av deras sjukdom. Detta påverkade dem genom att de kände sig äckliga, kände skam 

och hade en känsla av att inte vara värda något. Känslan av att inte vara värd något tog över 

deras medvetande, vilket gjorde att de kände sig rädda och utanför gemenskapen. De HIV-

positivas upplevelse av hälsa påverkades av andra människors ageranden, då de HIV-positiva 

ville känna att de var med i gemenskapen för att därigenom kunde känna mening och 

sammanhang (Lundstedt & Blankens, 2012, s. 21; Larsson & Haanyama Ørum, 2007, s. 13; 

Sjöquist, 1999, s. 49; Westerholm, 1989, s. 173). 

Jag var smittad. Jag var av inget värde. Bara skamlig och äcklig, precis som det 

stått i tidningarna. (Westerholm, 1989, s. 173) 

Känslan av ensamhet visades även ha en inverkan på upplevelsen av hälsa. Någon kände sig 

inte sedd, en annan valde att hålla sig undan på grund av mycket skvaller och en var så ensam 

så hon kände att hon kunde dö (Sjöquist, 1999, s. 49; Westerholm, 1989, s. 181; Samson, 

1996, s. 152). För en av de HIV-positiva var det viktigt att kunna resa till sin pojkvän, som 

även han var HIV-positiv. Genom att resa dit kände hon sig mindre ensam eftersom hon 

kunde uppleva en känsla av mening och sammanhang, och därmed hälsa, tillsammans med sin 

pojkvän (Samson, 1996, s. 152). En annan beskrev att för honom var det så ångestladdat att gå 

till arbetet så han valde att ta lugnande mediciner för att klara av att gå dit. Ångesten berodde 

på hans arbetskollegors agerande, exempelvis var det en som sjukskrev sig för att inte behöva 

arbeta tillsammans honom, gentemot honom. Detta påverkade hans upplevelse av hälsa på ett 

negativt sätt, eftersom han kände att han inte hade något sammanhang med sina 

arbetskollegor, vilket gjorde att han inte upplevde någon mening med sitt arbete (Westerholm, 

1989, s. 181). Det visade sig även att några av de HIV-positiva funderade på hur relationer 

skulle fungera som HIV-positiv. De funderade på hur någon skulle kunna älska dem, vid 

vilket tillfälle i relationen de kunde berätta om sin sjukdom, skulle de leva ensamma resten av 

deras liv eller skulle de få uppleva kärlek och familj trots deras HIV-diagnos. Det var genom 

att vara i ett förhållande och ingå i ett sammanhang de kunde uppleva hälsa och känna mening 

(Lundstedt & Blankens, 2012, s. 141; Larsson & Haanyama Ørum, 2007, s. 179).  

Jag började ställa in mig på att det var färdigälskat för min del. Jag hade 

kanske redan fått min del av kärlek i livet, sedan kom hiv och nu skulle jag vara 

ensam och oälskad till min död. (Lundstedt & Blankens, 2012, s. 141) 

En av de HIV-positiva upplevde en stark muskelsmärta. Denna smärta skildrades som en 

smärta som gjorde honom helt slut och upplevelsen av den var förfärlig. Trots den starka 

smärtan kunde han komma till ro och somna på grund av en sjuksköterska som gav trygghet, 

värme och ett lugn. Genom hennes stöd och närvaro kände han att han var i ett sammanhang 

och därigenom kunde han uppleva hälsa (Sjöquist, 1999, s. 88). 

Många HIV-positiva uttryckte att när de engagerade sig i HIV-diskussionen och berättade för 

andra om sina upplevelser, kände de sig behövda och upplevde att de gjorde nytta. De 

upplevde en övertygelse om att det inte fanns något att vara rädd för och att det inte fanns 

något att förlora om man pratade om sin sjukdom. Detta var något som gav de en känsla av 

välbefinnande och mening, därigenom kunde de uppleva hälsa (Samson, 1996, s. 189; 

Westerholm, 1989, s. 166; Sjöquist, 1999, s. 38-39).  
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Något som uttryckts ha påverkat upplevelsen av hälsa var att berätta för sin bekantskapskrets 

om sin sjukdom, istället för att bära bördan själv. De HIV-positiva beskrev att genom att 

berätta om sin sjukdom kunde de bland annat sluta skämmas och sluta vara rädda. De menade 

att HIV är som vilken sjukdom som helst och att det inte fanns någon anledning att dölja den. 

Genom att berätta om sin sjukdom fann de en mening och ett sammanhang och kunde uppleva 

hälsa (Lundstedt & Blankens, 2012, s. 133; Sjöquist, 1999, s. 38-39; Westerholm, 1989, s. 

152-153).  

Jag hade börjat må mycket bättre sedan jag öppet hade börjat berätta om min 

sjukdom. (Westerholm, 1989, s. 152-153) 

En av de HIV-positiva har engagerat sig mycket i HIV-organisationer, vilket resulterat i att 

han har mist många kamrater. Trots all sorg och död som han mött, övervägde det positiva det 

negativa. Han beskrev att hälsa för honom var att få engagera sig i HIV-diskussionen och att 

ha goda relationer med sina nära och kära. På så sätt kunde han både få ge och ta emot stöd. 

Han kunde därigenom känna mening och sammanhang. Det var detta som gav honom kraft att 

kämpa för sitt liv och uppleva hälsa (Sjöquist, 1999, s. 60-61).  

Leva med och övervinna rädslan för livet och döden 

Majoriteten av de HIV-positiva uttryckte en rädsla och oro över sjukdomen och dess 

konsekvenser. Rädslan och oron kunde vara rädsla för att livet skulle ta slut och oro för att bli 

sjuk, exempelvis få andra sjukdomar på grund av det låga immunförsvaret. Rädslan skapade 

ett mörker och en tomhet hos de HIV-positiva. Denna rädsla och oro utgjorde ett hinder för att 

kunna leva sitt liv fullt ut, vilket gjorde det svårt för de HIV-positiva att uppleva hälsa 

(Lundstedt & Blankens, 2012, s. 92; Westerholm, 1989, s.173; Sjöquist, 1999, s. 37, 120; 

Larsson & Haanyama Ørum, 2007, s. 163; Herrgård & Werkelid, 2009, s. 226). 

Vissa av de HIV-positiva beskrev en rädsla för döden. De uppgav att rädslan påverkade deras 

upplevelse av hälsa. Denna påverkan beskrevs av en av de HIV-positiva som en panikkänsla 

där han anklagade sig själv för sin sjukdom och sin kommande död. Denna känsla påverkade 

hans tankar om sig själv och sin framtid på ett negativt sätt. På grund av dessa tankar kunde 

han inte uppleva hälsa, då hälsa för honom var att vara trygg i och nöjd med sig själv 

(Lundstedt & Blankens, 2012, s. 87). Vissa av de HIV-positiva såg istället döden som en 

utväg. Dessa tankar uppkom eftersom de ansåg det vara skönare att dö i början av sin 

sjukdomstid än att gå igenom de svårigheter som medföljer en HIV-diagnos. Upplevelsen av 

hälsa kunde infinna sig eftersom tanken att dö bidrog till en lättnad för de HIV-positiva. 

Lättnaden skapades eftersom tanken på att leva med sjukdomen var för skrämmande och att 

sjukdomen skulle bidra till smärta. Dessa tankar minskade deras sjukdomslidande och rädsla 

för döden (Samson, 1996, s. 182; Westerholm, 1989, s. 15, 174, 281; Larsson & Haanyama 

Ørum, 2007, s. 39). En del uttryckte även att de såg döden som något skönt och att de var redo 

för det som skulle ske. Genom att känna sig redo för döden kunde de uppleva hälsa, döden 

skrämde dem inte längre (Herrgård & Werkelid, 2009, s. 275; Westerholm, 1989, s. 166).  

Jag vill inte dö av det, det gör alldeles för ont. Jag vill inte att andra ska få se 

när jag är ful. Det kvittar väl att dö bara det är en skön död. Hellre dö genast, 

det skulle vara lättare för alla. Vi ska i alla fall alla den vägen vandra, för mig 

är det dags nu. (Samson, 1996, s. 182) 

På grund av sin sjukdom upplevde en av de HIV-positiva symtom som skapade en oro hos 

henne. Oron yttrade sig bland annat genom att hon blev hypokondrisk. Ytterligare något som 

påverkade hennes upplevelse av hälsa var vid de tillfällen hon skulle få reda på sina 

provvärden. När värdena visades vara på en bra nivå blev hon euforisk och när värdet hade 
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gått ner blev hon deprimerad. Detta på grund av att hon lade stor vikt vid provvärdenas 

resultat (Larsson & Haanyama Ørum, 2007, s.13). 

Ophelia får ständiga infektioner, alltifrån bölder till svamp i underlivet. Hon 

blir alltmer hypokondrisk. Det räcker med att hon har ett sår för att hon ska 

komma till mottagningen. Hon har ofta herpes runt hela munnen och första 

gången åker hon in i panik övertygad om att nu har det hänt – hon har fått aids. 

(Larsson & Haanyama Ørum, 2007, s.13) 

En av de HIV-positiva uttryckte att hans rädsla för döden gjorde honom trött och utarbetad. 

Han upplevde denna tid som ett mörker med en stor tomhet. Trots rädslor kunde han uppleva 

hälsa genom att prata om sina upplevelser och sin sjukdom. Han upplevde även kraftiga 

magsmärtor vars följder var orsaken till att han var nära att dö. Detta medförde en rädsla för 

döden (Sjöquist, 1999, s. 96, 119-121). 

 

Bromsmediciner - räddning eller begränsning? 

Majoriteten av de HIV-positiva beskrev någon form av obehag associerat med 

bromsmedicineringen. Dessa beskrevs som oro över hur länge bromsmedicinerna skulle 

hjälpa och en rädsla för att de inte hjälpte, oro över de biverkningar som kunde uppstå samt 

påminnelse av sjukdom vid bromsmedicinering. Detta resulterade i ett sjukdomslidande för de 

HIV-positiva. Trots olika former av oro så fanns det en gemensam nämnare, 

bromsmedicinerna räddade deras liv. Genom att ta sina bromsmediciner kunde de fortsätta 

med sina vardagliga liv trots sin sjukdom, vilket gjorde att de upplevde hälsa (Sjöquist, 1999, 

s.120; Larsson & Haanyama Ørum, 2007, s. 183, 191; Lundstedt & Blankens, 2012, s. 21; 

Herrgård & Werkelid, 2009, s. 223). 

En av de HIV-positiva hade svårigheter med att acceptera sin sjukdom. Han såg sjukdomen 

och bromsmedicineringen som något negativt. Varje gång han tog sina bromsmediciner blev 

han påmind om döden, detta gjorde att han ansåg att sjukdomen tog ifrån honom hans liv. 

Detta gav honom ett sjukdomslidande (Lundstedt & Blankens, 2012, s. 22). 

En av de HIV-positiva upplevde många biverkningar på grund av sina bromsmediciner. En av 

biverkningarna upplevde hon styrde hennes liv, denna biverkning var diarré. Detta gjorde att 

hon inte kunde gå till de ställen där det inte fanns en toalett i närheten, vilket påverkade 

hennes vardagliga liv och upplevelsen av hälsa då hon kände sig begränsad. En annan 

biverkning som den HIV-positiva upplevde var depression. Depressionen gjorde att hon inte 

längre ville leva. Hon upplevde även lipodystrofi, omfördelning av fett, som en biverkning av 

sina bromsmediciner. På grund av dessa biverkningar upplevde hon ett sjukdomslidande och 

hon var inte säker på att hon skulle fortsätta med bromsmedicineringen (Larsson & Haanyama 

Ørum, 2007, s. 66, 186, 190-191).  

I början var det som att välja mellan pest och kolera. Skulle du ta mediciner 

som gav diarré, psykiska problem eller de som gav dig kroppsliga 

förändringar? (Larsson & Haanyama Ørum, 2007, s.191)  

Vissa av de HIV-positiva visste att bromsmedicinerna var deras enda räddning mot 

sjukdomen. Eftersom dessa höll dem vid liv kände de sig tvingade att ta sina bromsmediciner 

för att överleva. Relationen till bromsmedicinerna kunde beskrivas både som ett hat och som 

en förlängning av livet utan att bli bättre. Känslan av hat infann sig eftersom den HIV-positiva 

kände att bromsmedicinerna ägde honom, men visste samtidigt att utan dessa skulle han dö. 

(Lundstedt & Blankens, 2012, s. 22). Känslan av att bromsmedicinerna var en förlängning av 

livet, ledde till en av de HIV-positiva avslutade sin bromsmedicinering. Detta gjorde att den 
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HIV-positiva kunde leva sitt liv som han ville. Han behövde inte längre lyssna på sjukvården 

eller vara beroende av den. Han fick tillbaka sin självbestämmanderätt och kunde genom det 

uppleva hälsa (Westerholm, 1989, s. 267-268).  

DISKUSSION 
Studiens syfte var att belysa HIV-positivas upplevelse av hälsa. Syftet anses vara besvarat 

genom det som framkommit i resultatet. De fynd som framkom i studien är Känna vilja att 

leva, Vara i stånd till, Upplevelsen av mening av sammanhang, Leva med och övervinna 

rädslan för livet och döden och Bromsmediciner - räddning eller begränsning?.  

Metoddiskussion 

Litteraturstudien är baserad på sex självbiografier. En kvalitativ ansats används för att 

studiens syfte, vilket är att belysa HIV-positivas upplevelse av hälsa, ska kunna besvaras. 

Valet på denna ansats föll sig naturligt, eftersom en kvalitativ studie belyser hur livet påverkas 

av hälsofaktorer och hur upplevelser kan bemötas på ett djupare plan än vad en kvantitativ 

studie gör (Friberg, 2012, s. 121). Därför är denna ansats lämplig för studien. Den valda 

ansatsen har tillåtit en ökad förståelse för individens upplevelse av hälsa.  

Författarna har använt sig av sex självbiografier för att få en djupare kunskap och förståelse 

om ämnet som valts (Dahlborg-Lyckhage, 2012, s. 162-163). Det har framkommit styrkor och 

svagheter med denna datainsamlingsmetod efter att författarna har läst och analyserat samtliga 

självbiografier. Styrkorna med självbiografierna är att de ger en god helhetsbild av 

individernas livsberättelse och deras upplevelse av hälsa, de är välskrivna samt kunskapen 

som framkommer kan används i sjuksköterskans yrkesroll. På så sätt kan sjuksköterskan 

stärka och stödja den HIV-positiva i sina hälsoprocesser. Svagheterna som författarna ser med 

självbiografierna är att vissa av självbiografierna är skrivna i tredjeperson och några av 

självbiografierna är mer beskrivande än andra, en av författarna till självbiografierna berättar 

mer om sin relation till sin livskamrat än upplevelsen av hälsa, samt att det inte går att ställa 

fördjupande frågor eftersom det är en färdig text som analyseras. På grund av dessa svagheter 

kan analysen bli svår att genomföra, vilket kan påverka resultatet. Svagheterna har dock inte 

försvårat analysprocessen och anses inte ha påverkat resultatets tillförlitlighet.   

Utöver självbiografier finns det andra datainsamlingsmetoder. Istället för att välja 

självbiografier kan man göra en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar (Segesten, 

2012, s.47-48). Denna metod valdes inte på grund av att författarna ansåg att artiklarna inte 

skulle kunna ge samma djupa förståelse som självbiografier kan ge. Vetenskapliga artiklar 

skildrar ofta ett stort antal personers upplevelser där resultatet slås samman, i en självbiografi 

får man följa endast en persons upplevelser under en längre tid. En annan 

datainsamlingsmetod som kunde ha valts är intervjustudie (Rosberg, 2014, s. 112-113). 

Intervjuer tillåter en bra helhetsbild om rätt frågor ställs som därigenom skulle kunna besvara 

syftet med studien. Författarna behöver vara säkra på sin intervjuteknik för att kunna skapa en 

lugn miljö och för att informanten ska känna sig avslappnad. Författarna för denna 

litteraturstudie känner sig inte säkra i sin intervjuteknik på grund av begränsad erfarenhet, 

vilket gjorde att intervjustudie valdes bort.  

Av de sex självbiografierna som valdes till studien läste författarna tre var, detta på grund av 

begränsad tid. Detta kan ha påverkat resultatet och därmed även trovärdigheten. Resultatet 

kan ha påverkats eftersom en av författarna kan ha missat en domän som den andra författaren 

kunde ansett vara av vikt för resultatet. Om samtliga böcker hade lästs av båda författarna 

kunde det möjligtvis ha hittats fler domäner, vilket skulle kunna genererat ett bredare resultat. 

Dock anser författarna att de har fått fram ett trovärdigt resultat genom att tillsammans ta ut 

meningsenheter, koder och kategorier. Detta anses öka tillförlitligheten och trovärdigheten. 
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Det finns flera olika sorters innehållsanalysmetoder, den som valdes var en kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats. Det är svårt att säga om någon av de andra 

innehållsanalyserna hade generat ett annat resultat eftersom dessa analyser inte har testats av 

författarna till denna litteraturstudie. Fördelen med den valda analysmetoden är att texten kan 

bearbetas på ett strukturerat och noggrant vis. Detta medför att det innehåll i texten som 

motsvarar syftet framkommer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2014, s. 188-189). 

Analysmetoden är tidskrävande vilket är en nackdel. Detta för att litteraturstudiens författare 

har en tidsbegränsning till analysering. Denna tidsbegränsning skapar en viss stress, vilket kan 

göra att betydelsefull fakta för resultatet missas under analysen. Har sådan fakta missats kan 

detta påverka resultatets tillförlitlighet. Vidare finns det även en risk att analysens resultat 

påverkas av författarnas egna tankar. Detta kan ske på grund av att det är författarna som gör 

analysen, de kondenserar, tar ut koder och kategorier. Om egna tankar tas in under analysen 

finns det en risk att resultatet frångår den ursprungliga meningsenheten (Rosberg, 2014, s. 

110). Trots svagheter med innehållsanalysmetoden är analysarbetet trovärdigt eftersom 

resultatet av detta speglar självbiografierna och de HIV-positivas upplevelse av hälsa. 

Författarna har även tagit sin förförståelse i beaktning och på så sätt analyserat 

självbiografiernas texter förutsättningslöst utan att lägga egna värderingar och tankar kring 

textinnehållet. Med en förförståelse satt åt sidan har författarna kunnat öka tillförlitligheten 

för studiens resultat.  

På grund av att det finns många likheter mellan samtliga självbiografier, trots att de är 

publicerade på ett tidsintervall av fyra årtionden, anses studiens resultat vara trovärdigt och 

tillförlitligt. Ytterligare något som stärkt trovärdigheten och tillförlitligheten är det faktum att 

personer som är HIV-positiva är de som har skrivit självbiografierna. Vissa av dem har haft 

en medförfattare, detta anses dock inte ha påverkat trovärdigheten eftersom det ändå är de 

HIV-positivas egna upplevelser som skildras. Något som däremot skulle kunna påverka 

trovärdigheten av litteraturstudiens resultat är om studiens författare missförstått 

självbiografiernas innehåll och därigenom presenterat en annan innebörd av det som 

självbiografins författare egentligen menat. För att tydliggöra studiens resultat och förstärka 

trovärdigheten har författarna använt sig av citat. 

Eftersom studiens resultat har svarat an på syftet anses det vara välformulerat. Studiens 

resultat anses inte vara överförbart till alla andra kontexter, exempelvis till U-länder där det 

inte finns samma förutsättningar till vård som i Europa. På grund av att resultatet baseras på 

endast sex självbiografier anses resultatet inte gå att överföra till alla HIV-positiva i hela 

världen. Däremot anses kunskapen, som resultatet av studien har gett, vara överförbart till 

sjuksköterskans yrkesprofession i Europa. Det är möjligt att kunskapen enbart är överförbart 

till Sverige eftersom 5 av 6 självböcker är skrivna av HIV-positiva bosatta i Sverige. Detta 

anses vara överfarbart eftersom studien har genererat en fördjupad kunskap om HIV-positivas 

upplevelse av hälsa och på så sätt kan kunskapen användas för att stödja och stärka HIV-

positivas hälsoprocesser.  

Resultatdiskussion 

Sjukdomen HIV är ett världsomfattande bekymmer som påverkar många människors 

upplevelse av hälsa. Detta är ett ämne som diskuteras mycket i dagens samhälle. Det talas 

både om hur sjukdomen påverkar HIV-positiva individer och hur samhället ser på sjukdomen.  

I studiens resultat framkommer det att grunden för hälsa hos de HIV-positiva är att känna en 

vilja att leva. Denna känsla var något som samtliga HIV-positiva kände, men det tog olika 

lång tid för denna känsla att infinna sig hos varje individ. Många upplevde en beslutsamhet 

om att kämpa mot sjukdomen eftersom de insett att livet är värt att kämpa för. Även i andra 

studier framkommer det att känna vilja att leva är betydande för HIV-positivas upplevelse av 
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hälsa (Tsarenko & Polonsky, 2011; Mazanderani & Paparini, 2015). I artikeln av Tsarenko 

och Polonsky (2011) framgår det att bara för att man får en HIV-diagnos är det inte slut på 

livet, att man trots sjukdomen kan njuta av sitt liv och behålla den livskvalitet man hade innan 

diagnosen. Liknande resultat visar Mazanderani och Paparini (2015) i sin artikel, där deras 

informanter uttrycker att de inte längre dör av HIV utan de lever med HIV. De beskriver även 

att det går att leva ett långt liv om de tar sina mediciner och har en positiv inställning till livet. 

Författarna till denna litteraturstudie anser att det är viktigt att ”ha viljan att leva” i beaktning 

när sjuksköterskan vårdar HIV-positiva individer. Genom att ha det i åtanke kan 

sjuksköterskan stödja och stärka de HIV-positiva i sina hälsoprocesser. Sjuksköterskan kan 

hjälpa de HIV-positiva att hitta sådant som är av värde för dem och som är värt att kämpa för. 

Därigenom kan känslan av att vilja leva infinna sig hos de HIV-positiva.  

I denna studies resultat framkommer det att de HIV-positiva upplever att de måste vara i stånd 

till att kunna genomföra sådant som är av värde för dem för att kunna uppleva hälsa. För vissa 

var det viktigt att kunna ha förmågan att arbeta och för andra var det viktigt att kunna leva det 

liv de ville. Detta stärks av Leyva-Moral et.al (2015); Tsarenko och Polonsky (2011); 

Solomon och Wilkins (2008); Mazanderani och Paparini (2015) som även dem beskriver 

vikten av att kunna arbeta, leva sitt liv som man själv vill samt inte låta sjukdomen ta över.  I 

en artikel av Zukoski och Thorburn (2009) framkommer det att alla sexuella relationer 

avslutades i samband med HIV-diagnosen, vilket påverkade de HIV-positivas upplevelse av 

hälsa på ett negativt sätt. Detta stämmer överens med det som framkommit i den studies 

resultat, där vissa beskrev även att de inte längre var i stånd till att utföra sådant av värde för 

dem, exempelvis att de inte längre hade någon sexlust. Det framkommer både i resultatet och 

tidigare forskning att det är viktigt att kunna vara i stånd till att utföra saker av värde för att 

kunna uppleva hälsa. Detta är något som sjuksköterskan måste vara medveten om och med sin 

yrkesroll hjälpa de HIV-positiva att hitta saker som är av värde för dem. Genom detta kan 

sjuksköterskan hjälpa den HIV-positiva att känna upplevelse av hälsa.  

Upplevelsen av mening och sammanhang är ytterligare ett fynd som framkommit i resultatet. 

Samtliga av de HIV-positiva kände att de behövde stöd och vara en del av gemenskapen för 

att kunna uppleva mening och sammanhang, och därigenom även hälsa. Det framkom att 

andra människors agerande gentemot de HIV-positiva påverkade dem, till exempel genom 

ryktesspridning på arbetet vilket gjorde att den HIV-positiva fick ångest och saknade en 

upplevelse av sammanhang. Vikten av upplevelse av mening och sammanhang stöds av 

tidigare forskning. Det beskrevs att stöd och en känsla av gemenskap är en del av upplevelsen 

av hälsa. När de HIV-positiva förlorar sitt stöd genom att människor i deras omgivning drar 

sig undan på grund av sjukdomen skadas deras identitet och upplevelsen av mening och 

sammanhang går förlorat. Sociala relationer och stöd är hälsa för de HIV-positiva och genom 

stöd upplever de att de kan få ett meningsfullt liv (Tsarenko & Polonsky, 2011; Zukoski & 

Thorburn, 2009; Solomon & Wilkins, 2008; Mazanderani & Paparini, 2015; Leyva-Moral, et 

al., 2015). I litteraturstudiens resultat framkom det även att de HIV-positiva fann mening och 

sammanhang när de kunde berätta för andra om sin sjukdom. Därigenom kunde de även få 

stöd. Detta stöd och känsla av mening och sammanhang infann sig vare sig det var för sin 

familj de berättade om sin sjukdom eller om de höll i en föreläsning, eller liknande. Detta 

stärks av tidigare forskning som menar att socialt stöd är avgörande för människors hälsa och 

välbefinnande (Tsarenko & Polonsky, 2011). Tidigare forskning visar att det är viktigt med 

stöd för att kunna uppleva mening och sammanhang men många HIV-positiva upplever en 

rädsla för att berätta om sin sjukdom. Detta eftersom de är rädda för hur omgivningen ska 

reagera på beskedet. De beskriver även att det finns okunskap i deras omgivning (Zukoski & 

Thorburn, 2009; Solomon & Wilkins, 2008; Mazanderani & Paparini, 2015; Leyva-Moral, et 

al., 2015). Vad beror denna okunskap på? Är det för att de HIV-positiva inte berättar om sin 
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sjukdom och sina upplevelser av den eller är det på grund av att de gamla tankesätten, 

exempelvis att HIV är en dödsdom, lever kvar? Upplevelsen av mening och sammanhang har 

tydligt påvisats vara viktigt för att HIV-positiva ska kunna uppleva hälsa. Om en HIV-positiv 

inte har något stöd från familj och vänner är det sjuksköterskans uppgift att finnas där för 

patienten. Genom att finnas där för den HIV-positiva kan sjuksköterskan erbjuda stöd men 

också bidra till att den HIV-positiva kan finna nya sammanhang och en ny mening.  

Leva med och övervinna rädslan för livet och döden är en annan kategori som 

litteraturstudiens författare anser vara ett viktigt fynd. I resultatet för studien framkommer det 

att många av de HIV-positiva var rädda för döden. Denna rädsla påverkade deras upplevelse 

av hälsa, eftersom de på grund av detta kände sig hindrade att leva sitt liv till fullo. I likhet 

med resultatet beskriver Mazanderani & Paparini (2015) att även deras informanter såg döden 

framför sig och blev skrämda av det. Tsarenko & Polonsky (2011) beskriver i sin artikel om 

att för vissa av deras informanter blev rädslan för döden så stor att de hellre ville avsluta sitt 

liv eftersom de inte såg någon annan utväg. Detta framkommer även i resultatet för denna 

litteraturstudie där vissa av de HIV-positiva kunde övervinna rädsla för döden, vilket gjorde 

att de kände att döden skulle kunna vara något som kan liknas vid en lättnad och en väg ut. 

Rädsla för och tankar på döden är något som ofta träder fram. Vad beror dessa tankar och 

rädslor på? I dagens samhälle finns vetskapen om att HIV inte är en sjukdom som är direkt 

dödlig om man tar sina bromsmediciner enligt ordinationen. Är det sjukvården som behöver 

sprida mer kunskap? Eller är det samhället som målar upp bilden av att HIV är lika med 

döden? När författarna, till denna litteraturstudie, har läst om ämnet i böcker, vetenskapliga 

artiklar och media har det uppfattats som att det finns viss okunskap om HIV inom 

sjukvården. Detta kan bidra till samhällets attityd och okunskap. Genom att som sjuksköterska 

vara medveten om att många HIV-positiva har tankar om döden kan sjuksköterskan sprida 

kunskap om sjukdomen och därigenom stödja och stärka den HIV-positiva i sina 

hälsoprocesser.  

Med utgångspunkt från resultatet som framkommit i studien är det av stor betydelse att lyfta 

vissa delar som anses vara viktiga och som väcker funderingar och tankar. Ett av dessa fynd 

är bromsmediciner - räddning eller begränsning?. I litteraturstudiens resultat framkommer det 

att sjukdomslidande är något som hindrar de HIV-positiva att kunna uppleva hälsa. För de 

HIV-positiva yttrade sig sjukdomslidande bland annat genom bromsmedicinens påverkan. De 

visste att de var tvungna att ta bromsmedicinerna för att överleva, men dessa bromsmediciner 

var något som ständigt påminde om sjukdomen och gav besvärliga biverkningar. Tidigare 

forskning stödjer detta resultat. Det framkommer att bromsmedicinerna symboliserar hopp 

men även fördömelse. De HIV-positiva beskriver att de lever ett liv de själva inte valt och ser 

detta som en fördömelse. Sjukdomslidande yttrar sig även i att de HIV-positiva upplever att 

sjukdomen håller dem tillbaka från vad de kunde åstadkomma och den person de kunde blivit 

(Leyva-Moral, de Dios Sánchez, Lluva-Castaño och Mestres-Camps., 2015). Det finns även 

beskrivet att bromsmedicinerna är en del av sjukdomslidandet, eftersom de genererar svåra 

biverkningar, som depression och diarréer. Dessa biverkningar hindrar de HIV-positiva att 

uppleva hälsa (Tsarenko & Polonsky, 2011; Mazanderani & Paparini, 2015; Solomon & 

Wilkins, 2008). Med tanke på att HIV bidrar till ett sjukdomslidande krävs det av 

sjuksköterskan att vara öppen och följsam och se till den HIV-positivas unika livsvärld. För 

att kunna stödja och stärka den HIV-positivas hälsoprocesser måste sjuksköterskan se 

patienten och dennes lidande. Sjuksköterskan har även ansvar att berätta för den HIV-positiva 

om bromsmedicineringen och dess eventuella biverkningar på så sätt kan den HIV-positiva 

vara förberedd på dessa samt förstå vikten av att följa ordinationen. 

Vissa delar som framkommit i studiens resultat vore intressant för vidare forskning. 

Författarna till denna litteraturstudie anser det vore intressant att forska om hur tankar på 
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döden påverkar HIV-positivas upplevelse av hälsa och det levda livet, hur den levda kroppen 

påverkas av HIV samt bromsmedicinernas påverkan på den levda kroppen och hälsan. 

Ytterligare förslag till fortsatt forskning är att forska kring hur kunskap om HIV kan spridas i 

samhället och därigenom minska okunskapen. På så sätt kan HIV bli en mer accepterad 

sjukdom, vilket kan stärka de HIV-positivas upplevelse av hälsa. Genom att utföra denna 

vidare forskning kan kunskapen om hur HIV-positiva upplever sin sjukdom breddas 

ytterligare. Om en bredare kunskap om ämnet finns kan denna appliceras till vården i Europa 

och sjuksköterskans yrkesroll. Detta kan leda till god, säker och mer patientcentrerad vård för 

HIV-positiva.  

Slutsatser 

För att klara av sjukdomen och kunna uppleva hälsa krävs det att de HIV-positiva har en vilja 

att leva. Finns inte denna vilja är det svårt att känna en kämpaglöd, på så sätt kan sjukdomen 

ta övertaget om den HIV-positivas liv. Hälsa för de HIV-positiva är att vara i stånd till att 

genomföra sådant som är av värde för individen och känna mening och sammanhang. Trots 

att en allvarlig sjukdom infinner sig kan den HIV-positiva fortfarande arbeta, bilda familj, 

älska och göra sådant av intresse. Bara för att en person har en allvarlig sjukdom, så som HIV, 

förlorar denne inte sitt samhälleliga värde. HIV orsakar lidande för den drabbade vilket är 

viktigt för sjuksköterskan att ha en förståelse för. På så sätt kan sjuksköterskan stödja och 

stärka den HIV-positivas hälsoprocesser. Genom att ta del av den HIV-positivas livsvärld och 

därigenom få kunskap om dennes upplevelser kan sjuksköterskan möta den HIV-positiva i 

dennes livsvärld. Därigenom kan sjuksköterskan ge en personcentrerad vård.     
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Bilaga 1 

Sökning efter självbiografier 

Databas Datum Ämnesval Fritext Klassifikation Antal 

träffar 

Antal valda  

självbiografier 

Nationella 

bibliotekskatalogen 

Libris 

2015-

09-30 

HIV* Biografi SAB 19 6 



 

Bilaga 2 s. 1(5) 

Källkritisk granskning 

Bok Är det en 

självbiografi? 

Tryckår? Tryckårets 

betydelse för 

trovärdigheten? 

Kan boken 

bidra till 

ny 

kunskap? 

Stämmer den med 

inklusions- och 

exklusionskriterier? 

Inkluderas? Exkluderas? 

Ophelia’s 

Journey av 

Agneta 

Larsson och 

Ophelia 

Haanyama 

Ørum 

 

Ja 2008 Ingen betydelse Ja Ja  Ja. Boken är skriven 

på engelska. Till 

studien användes 

boken skriven på 

svenska. 

Livsfrågor 

av Steve 

Sjöquist 

 

Ja 1999 Ingen betydelse Ja Ja Ja  

Bortom 

oskuldens 

tid: en 

etnologisk 

studie av 

moral, 

trygghet och 

otrygghet i 

skuggan av 

hiv av Anna 

Ljung 

 

Nej 2001 Ingen betydelse Nej Nej  Exkluderas eftersom 

det inte är en 

självbiografi. 

  



 
 

                              Bilaga 2 s.2(5) 

Mitt positiva 

liv av 

Andreas 

Lundstedt 

och Cecilia 

Blankens 

 

Ja 2012 Ingen betydelse  Ja Ja Ja  

Mitt positiva 

liv av 

Andreas 

Lundstedt 

och Cecilia 

Blankens 

 

Ja 2013 Ingen betydelse Ja Ja  Är en andrautgåva. 

Till studien används 

förstautgåvan. 

Lasses vår 

av Lars 

Claesson 

 

Ja 2013 Ingen betydelse Nej Nej  Författare hade AIDS 

när boken skrevs. 

Pånyttfödd 

av Kenth 

Fredriksson 

Ja 2014 Ingen betydelse Ja Ja  Fanns bara i fyra 

exemplar på 

universitetsbiblioteken 

i Sverige och var 

därför inte tillgänglig 

under perioden för 

studien. 

 

I sin skugga 

av Walter 

Heidkampf 

 

Nej 2003 Ingen betydelse Nej Nej  Boken är ingen 

självbiografi, den är 

en roman.  

  



 
 

Bilaga 2 s.3(5) 

Som en 

osynlig sten 

i mitt hjärta: 

om hiv och 

aids i 

Sverige och 

världen av 

Donald 

Boström och 

Mats Ögren 

Wanger  

 

Nej 2009 Ingen betydelse Nej Nej  Innehåller små 

berättelser om HIV-

positiva personer från 

både Sverige och 

andra delar av 

världen. 

Livlinan som 

brast av Eva 

Jansson 

 

Nej 1998 Ingen betydelse Nej Nej  Handlar om flera 

HIV-positiva personer 

och deras anhöriga 

Ophelias 

resa av 

Agneta 

Larsson och 

Ophelia 

Haanyama 

Ørum 

 

Ja 2007 Ingen betydelse Ja Ja Ja  

Smittad  av 

Gustav 

Jonsson och 

Britt 

Jonsson 

 

Ja 1993 Ingen betydelse Ja Ja  Är en biografi (samt 

en andrautgåva) men 

exkluderades då det 

var oklart om 

huvudpersonen hade 

HIV eller AIDS. 

 



 
 

Bilaga 2 s.4(5) 

Man är inte 

så 

förståndig 

när man är 

sjutton år av 

Barbara 

Samson 

 

Ja 1996 Ingen betydelse Ja Ja Ja  

Sighsten av 

Sighsten 

Herrgård 

och CarlOtto 

Werkelid 

 

Ja 1988 Ingen betydelse Ja Ja  Blev fel vid 

beställning av boken. 

Till studien användes 

andrautgåvan från 

2009. 

Några dagar 

till: en ung 

kvinnas 

kamp mot 

aids i 

Botzvana av 

Anna 

Koblanck 

 

Ja 2004 Ingen betydelse Nej Nej  Handlar om AIDS och 

huvudpersonen är inte 

bosatt i Europa. 

Fotspår: om 

hiv och om 

att leva av 

Steve 

Sjöquist 

 

 

 

Nej 2010 Ingen betydelse Nej Nej  Är ingen självbiografi 



 
 

Bilaga 2 s.5(5) 

Ana’s story: 

a journey of 

hope av 

Jenna Bush 

 

Nej 2008 Ingen betydelse Nej  Nej  Är ingen självbiografi 

Smittad: [ett 

personligt 

dokument] 

av Gustav 

Jonsson och 

Britt 

Jonsson 

 

Ja 1988 Ingen betydelse Ja Ja  Är en självbiografi 

men exkluderades då 

det var oklart om 

huvudpersonen hade 

HIV eller AIDS. 

Sighsten av 

Sighsten 

Herrgård 

och CarlOtto 

Werkelid 

 

Ja 2009 Ingen betydelse  Ja Ja Ja  
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Underlag för studien 

 

”Mitt positiva liv”, 2012, av Andreas Lundstedt och Cecilia Blankens. Antal sidor: 261. 

Andreas Lundstedt är en svensk artist som tillhör gruppen Alcazar och har flertalet gånger 

deltagit i Melodifestivalen. För cirka 15 år sedan fick Andreas diagnosen HIV. I boken får 

läsaren följa hans resa, från att inte vilja acceptera sin sjukdom och hålla den hemlig, till att 

kunna acceptera sin situation och dela den med andra.  

”Livsfrågor”, 1999, av Steve Sjöquist. Antal sidor: 136. 

Boken handlar om den svenske författaren Steve Sjöquist och hans upplevelse kring att få 

diagnosen HIV och livet som följer därefter. Han beskriver de känslor som fanns kring att 

berätta om sin sjukdom för sin omgivning och de rektioner som följde. I boken beskriver även 

Steve sina möten med sjukvården, både de positiva och de negativa. Han skriver om känslor 

som ångest och oro för sin situation, om vänner som insjuknar och avlider och om möten med 

människor och deras rädsla för sjukdomen. Trots att Steve Sjöquist har stött på många 

motgångar har han lärt sig att acceptera sin livssituation och lever ett gott liv. 

”Fångad i flykten”, 1989, av Lars-O. Westerholm. Antal sidor: 286. 

Vid 31-års ålder fick Lars-O. Westerholm reda på att han var HIV-positiv. Han hade precis 

flyttat till Sverige och hade skaffat nytt jobb och nya vänner. Beskedet kom som en chock. 

När chocken lagt sig kunde han berätta för kollegor och vänner samt acceptera sin 

homosexualitet. Lars-O. berättar i sin bok öppet om ”gay-livet” i Stockholm samt sina möten 

med den svenska sjukvården. Han beskriver även känslor som mod, kraft samtidigt som han 

flera gånger har tvivlat på allt och därigenom känt både livslust och dödslängtan.  
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”Ophelias resa”, 2007, av Agneta Larsson och Ophelia Haanyama Ørum. Antal sidor: 272. 

Boken handlar om Ophelia Haanyama Ørum som kom till Sverige i början av 1990-talet. I 

samband med detta fick hon beskedet att hon var smittad med HIV. Boken flätar samman två 

världar, livet i Sverige och ursprunget i Zambia. Om Ophelia bott kvar i sitt hemland hade 

hon troligtvis inte varit i livet idag och heller inte blivit mamma till två friska barn. Tack vare 

bromsmediciner fungerar vardagen väl för Ophelia i Sverige. Majoriteten av de som lever 

med HIV i hennes hemland har inte tillgång till dessa mediciner vilket bidrar till ett högt 

dödsantal. Boken tar med läsaren genom Ophelias liv och hur det är att leva med HIV. 

”Man är inte så förståndig när man är sjutton år”, 1996, av Barbara Samson. Antal sidor: 

199. 

Författaren Barbara Samson blev smittad vid 17 års ålder av sin pojkvän. Barbara 

behandlades vid tillfället för anorexi på ett behandlingshem och pojkvännen behandlades på 

samma institution för sitt drogmissbruk. Pojkvännen var medveten om sin diagnos men 

berättade aldrig för Barbara. På grund av att HIV/AIDS var tabubelagt i Frankrike fick hon 

varken hjälp eller information från vården. I boken får läsaren en inblick i hur Barbara lever 

med sin sjukdom och hennes upplevelser kring att bli smittad. 

”Sighsten”, 2009, av Sighsten Herrgård och Carl Otto Werkelid. Antal sidor: 302. 

Boken skildrar Sighstens glamorösa liv och arbete som modeskapare, men även kampen mot 

sjukdomen HIV. När Sighsten 1987 berättade att han var HIV-positiv i tv-programmet 

Aktuellt skapades en debatt och öppenhet om sjukdomen som tidigare varit frånvarande i 

Sverige.  
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Kvalitativ innehållsanalys    

  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Tids nog skulle hiv-

Stina ändå komma 

ikapp, och utan 

medicinen skulle han 

segra. Hur mycket jag 

än ville att det inte 

skulle vara så fanns det 

inget jag kunde göra åt 

saken. Jag hatade 

medicinen, men den 

ägde mig och utan den 

skulle jag vara död. 

 

Utan medicinen skulle 

viruset vinna. Även 

om jag inte vill det, 

finns det inget jag kan 

göra. Jag måste ta 

mina mediciner annars 

dör jag. 

Känna sig 

tvingad att ta 

sina mediciner  

Bromsmediciner - räddning 

eller begränsning 

Då kändes det att döden 

verkligen vore den 

enklaste och kortaste 

vägen ur denna 

situation. Jag var så rädd 

att leva livet, rädd för 

dagar då någonting 

skulle läcka ut, då någon 

skulle få reda på detta. 

Jag längtade efter 

döden. 

 

Döden vore den 

enklaste och kortaste 

utvägen. Jag var rädd 

för att leva och att 

någon skulle får reda 

på min sjukdom. Jag 

ville dö.  

Rädsla för att 

leva livet fullt ut 

Leva med och övervinna 

rädslan för livet och döden 

När jag går därifrån är 

jag fylld av mod. Jag 

förstår att livet inte är så 

illa. Min medverkan ger 

mig styrka och lust att 

kämpa mot sjukdomen 

 

Livet är inte dåligt. Nu 

har jag kraft att kämpa 

mot HIV.  

Vilja att kämpa 

mot sjukdomen  

Känna vilja att leva 

 

När jag våren 1986 blev 

medveten om att jag var 

allvarligt sjuk insåg jag 

att jag måste skära ner 

på min arbetsbörda. Mitt 

skötebarn 

Stockholmsgruppen 

hade under en längre tid 

tagit orimligt mycket tid 

och kraft 

 

När jag blev allvarligt 

sjuk kunde jag inte 

längre lägga samma tid 

och kraft på mitt 

arbete. 

Att inte kunna 

utföra sådant 

som är av värde 

Vara i stånd till 

 

 


