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SAMMANFATTNING  

 
Bakgrund: Tidigare forskning pekar på att vårdpersonal i mötet med HIV-patienter 

uppvisar rädsla och osäkerhet. Majoriteten beskriver sig ha god attityd och kunskap 

om sjukdomen. Patientgruppen upplever att de haft negativa interaktioner med 

sjukvården, vilket bidragit till att de undvikt att söka vård då de inte känt sig trygga. 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva HIV-patienters upplevelse av mötet med 

sjukvården. 

 

Metod: Litteraturstudie baserad på fem självbiografier och analyserad enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) föreskrifter. Kvalitativ metod som grundar sig i en 

induktiv analys av manifest innehåll. 

 

Resultat: Det förekom att HIV-patienter blev utsatta för stigmatisering vid kontakt 

med sjukvården. Patienter kände sig förvirrade på grund av bristande kommunikation 

och vårdens avrådan till att vara öppen med diagnosen. Bemötandets betydelse var 

centralt i samtliga böcker. De positiva mötena med vården resulterade i ökat 

välbefinnande då utvecklande samtal ökade patienternas acceptans och förståelse för 

sjukdomen. 

 

Slutsatser: Patienter upplever att de möts av stigmatisering och okunskap inom 

sjukvården, många vågar därför inte vara öppna med sin diagnos för omgivningen. 

Öppenhet med sjukdomen bör främjas för att sprida kunskap, öka medvetenheten om 

sjukdomen och den pågående stigmatiseringen. Att få stöd och samtala om sin 

livssituation med hängiven personal ökar patientgruppens välbefinnande samt att få 

dem att känna sig som vilken annan människa som helst. 

 

 

 

  



                      

 

INNEHÅLL 

 

INLEDNING .......................................................................................................................... 1 

BAKGRUND .......................................................................................................................... 1 
Sjukvårdens bemötande av HIV-positiva patienter .............................................................. 2 
Sociala konsekvenser och vårderfarenheter ........................................................................... 2 

TEORETISK REFERENSRAM ....................................................................................... 3 
Lidande............................................................................................................................................. 3 
Vårdande möte ............................................................................................................................... 3 
Välbefinnande ................................................................................................................................. 4 

PROBLEMFORMULERING ........................................................................................... 4 

SYFTE ..................................................................................................................................... 4 

METOD .................................................................................................................................. 4 
Datainsamling ................................................................................................................................. 5 

Urvalsförfarande ...................................................................................................................................... 5 
Dataanalys ....................................................................................................................................... 6 
Forskningsetiska aspekter ........................................................................................................... 7 

RESULTAT ........................................................................................................................... 7 
Bristande professionalitet ............................................................................................................ 7 

Avvikande bemötande ............................................................................................................................. 7 
Att inte vara accepterad med sin sjukdom ....................................................................................... 8 

Vårdlidande..................................................................................................................................... 9 
Minskad tillit till sjukvården ................................................................................................................. 9 
Bristande kommunikation ................................................................................................................... 10 

Vård som gör skillnad ................................................................................................................11 
Att få stöd och att samtala med någon ........................................................................................... 11 
Bemötande som främjar välbefinnande ......................................................................................... 11 

DISKUSSION ..................................................................................................................... 12 
Metoddiskussion...........................................................................................................................13 

Resultatdiskussion ............................................................................................................. 15 

SLUTSATS .......................................................................................................................... 19 

REFERENSER ................................................................................................................... 20 
Bilagor 

1. Databassökning  

2. Exkluderad litteratur 

3. Kvalitetsgranskning  

 

 

 



                      

 1 

INLEDNING 

 
Intresset till denna studie väcktes efter att ha lyssnat på en gästföreläsning där en representant 

från Hivorganisationen Noaks Ark berättade en fängslande historia om sitt liv som HIV-

positiv. Noaks Ark är en svensk organisation som arbetar med att förebygga HIV och erbjuder 

stöd till smittade och närstående i samlivsfrågor. Gästföreläsaren talade om möten med 

människor och om samhällets många fördomar. I dagens samhälle talas det sällan om HIV i 

jämförelse med då viruset upptäcktes. Nu finns det en väl fungerande medicinering som 

bromsar upp sjukdomsförloppet och gör att drabbade kan leva ett långt liv. Fördomar lever 

ändå kvar i samhället. Finns dessa fördomar även inom sjukvården? I denna studie kommer 

fokus ligga på hur patienterna upplever sjukvårdens bemötande och hur det är att möta 

sjukvårdspersonal. Det är otroligt viktigt att få berättigad information och stöd från 

sjukvården under den livslånga behandlingsperioden som patient. Bemötande är en central del 

inom den patientcentrerade vården och det är av stor vikt att möta alla patienter med respekt 

oavsett bakgrund, sjukdom eller etnicitet. Vårdgivarens bemötande har en betydande roll för 

HIV-patientens fortsatta behandling och tilltro för vården, därför vill vi veta mer kring 

patienternas upplevelser. 

 

BAKGRUND  

 
HIV är en förkortning på humant immunbristvirus och enligt Folkhälsomyndigheten (2015) 

uppskattas 30-35 miljoner människor i världen ha HIV, varav ungefär 6500 lever i Sverige. 

Utav samtliga smittade har enbart 15,8 miljoner människor tillgång till antiretroviral terapi. 

UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV and AIDS) har som målsättning att 

epidemins spridning ska ha bromsats helt till 2030 (UNAIDS, 2015).  

 

Vid infektionen som sker 2-3 veckor efter exponering angriper immunsystemet snabbt de 

virusinfekterade cellerna. Viruset kan gömma sig latent i makrofager, en cell som ingår i 

immunförsvaret. En mutation sker av viruset som därefter övertar T-celler, vilket får 

immunsystemet att successivt brytas ner. Infektionen är ett retrovirus, ett slags virus vars 

arvsmassa undergår omvänd transkription. Detta betyder att virusets RNA (ribonukleinsyra) 

görs om till DNA (deoxiribonukleinsyra) som sedan inplanteras i värdcellens genom. Då 

sjukdomen övergår till AIDS (förvärvat immunbristsyndrom) kan opportunistiska infektioner, 

så kallade sekundära infektioner, bli livshotande utan behandling (Melhus, 2008). Viruset 

sprids vid oskyddat vaginalt, analt och oralt samlag samt via blodkontakt vilket kan ske 

genom injektionsmissbruk samt från mor till barn vid graviditet, förlossning, amning och 

blodtransfusion (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

 

HIV behandlas med antiretrovirala läkemedel. Om enbart ett eller två läkemedel används 

finns det risk för resistensutveckling. Vanligast är därför att ett flertal läkemedel kombineras 

för att fördröja sjukdomsutvecklingen, undertrycka virusreplikationen och minska risken för 

resistensutveckling. För att öka följsamhet till medicinering är det viktigt att patienter får 

kontinuerlig rådgivning och stöd (Braun & Andersson, 2012). Enligt Jallow, Ljunggren, 

Wändell och Carlsson (2015) är antiviral terapi en viktig del i kampen mot HIV och AIDS. 

Till följd av effektiv behandling är svenska HIV-infekterade patienter relativt friska. I deras 
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studie pekar de på att den somatiska hälsan var likvärdig den övriga svenska befolkningen, till 

skillnad från den mentala hälsan. Förekomsten av depressioner och ångest var signifikant 

högre bland HIV-patienter. 

 

Sjukvårdens bemötande av HIV-positiva patienter 

 

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor poängteras 

sjuksköterskans ansvar att tillgodose sårbara patientgruppers hälsa. Genom respektfullhet, 

lyhördhet och medkänsla ska sjuksköterskor erbjuda ett jämlikt och socialt rättvist vårdande 

(ICN, 2014). I resultatet av Röndahl, Innala och Carlsson (2003) undersöktes svenska 

vårdares vilja från att avstå vård av HIV-patienter om möjlighet fanns. Resultatet visade att  

36 % av sjuksköterskorna i studien skulle avstå, likväl 26 % av de tillfrågade 

sjuksköterskestudenterna. Den främsta orsaken var rädsla och okunskap men majoriteten 

uttryckte positiva attityder gentemot patientgruppen. Båda grupperna kände empati för de 

smittade och en liten rädsla för att själva bli infekterade. Viljan till att vårda patientgruppen 

korrelerar till sjuksköterskors attityder. God inställning, kunskap och attityd ökar viljan att 

förse patientgruppen med vård. Sjuksköterskor med personlig anknytning till en HIV-drabbad 

har en bättre inställning och kunskap om sjukdomen (Suominen, Koponen, Mockiene, Raid, 

Istomina, Vänskä, & Välimäki, 2010). I en studie från Finland jämfördes tre 

interventionsgrupper där deltagarna fått varierande grad utbildning kring HIV. Viljan att ta 

hand om HIV-patienter var redan hög. I en utav grupperna, där både skriftlig och muntlig 

information mottagits, ökade viljan att vårda patientgruppen. Sköterskorna kunde tänka sig att 

utföra intimvård och omvårdnadsarbete i större utsträckning, exempelvis blodtransfusioner, 

tömma kateterpåsar och sätta perifer venkateter (Mockiene, Suominen, Välimäki, 

Razbadauskas, Caplinskas & Martinkenas, 2011).  

 

Sociala konsekvenser och vårderfarenheter 

 

Stigmatisering kring HIV har idag minskat sedan virusets upptäckt men det finns fortfarande 

fördomar mot dessa individer i samhället. I en global studie av Nachega, Morroni, Zuniga, 

Sherer, Beyrer, Solomon, och Rockstroh (2012) skriver de att 78 % av informanterna 

upplevde stigmatisering från samhället likväl som vården. Spridningen av HIV har kommit att 

associeras med riskgrupper istället för riskbeteende vilket pekar ut folkgrupper som måltavlor 

menar O'Byrne och Watts (2014). Deltagarna i den Kanadensiska studien beskrev situationer 

där konsultationer fokuserat på deras sexuella läggning istället för sexuella aktiviteter. De 

upplevde att vårdare relaterat deras läggning till sjukdomen snarare än att värdera de sexuella 

aktiviteter som kan överföra infektionen. Sjukdomen har istället spridit sig globalt som en 

heterosexuell smitta (Melhus, 2010). I en Nederländsk studie där HIV-patienters upplevelser 

av sjukvården undersökts framkom det att cirka 60 % av de tillfrågade hade haft negativa 

interaktioner med sjukvården varav cirka 12 % hade undvikt att uppsöka vård till följd av 

bemötandet (Stutterheim, Sicking, Brands, Baas, Roberts, van Brakel & Bos, 2014). Detta 

resultat kunde även återfinnas i O'Byrne och Watts (2014) studie där informanterna beskriver 

hur negativa uppfattningar och kommentarer om deras sexuella läggning fick dem att söka 

sjukvård på annat håll.  

 

Många HIV-patienter skyddar sig själva från samhällets stigmatisering genom att hålla sin 

diagnos hemlig för omgivningen då okunnighet och fördomar i samhället ansågs mer skadligt 

än sjukdomen (Rydström, Ygge, Tingberg, Navér & Eriksson, 2013). Studiens informanter 

upplevde att stigmatisering kunde undvikas genom att anförtro sig till noggrant utvalda 



                      

 3 

individer och därmed även undkomma ryktesspridning. Alternativt ansåg några deltagare att 

öppenhet med HIV-infektionen minskade fördomar och okunskap bland jämnåriga. I studien 

av Rydström et al. (2013) beskrev informanterna den lättnad de upplevde över att få prata om 

sina problem och den betydelsefulla rollen vårdarna hade för dem. De beskrev en lättnad av 

att de kunde kommunicera med vårdarna, inklusive ställa frågor utöver det medicinska. Även 

i en amerikansk studie av Rowan, DeSousa, Randall, White och Holley (2014) 

uppmärksammades det vårdande mötet då informanterna upplevde att de alltid kunde prata 

med vårdarna och veta att det som sades var strikt konfidentiellt. Rowan et al. (2014) skriver 

att de positiva erfarenheterna tycktes ha en stor inverkan på deltagarna, som rapporterade att 

det har lett till ett ökat antal sjukvårdsbesök. 

TEORETISK REFERENSRAM  

 
Studien har en vårdvetenskaplig grund då syftet är att med patienten i fokus beskriva och 

analysera vårdande med målet att stödja och stärka hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Upplevelsen av hälsa är individuellt betingat trots att tillvaron präglas av en kronisk sjukdom 

som HIV. Varje enskild individs livsvärld måste uppmärksammas. Tillämpandet av ett 

livsvärldsperspektiv möjliggör förståelsen för hur lidande och välbefinnande erfars, samt 

påverkar patientens livssammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att tillämpa 

kunskapen i praxis kan vårdvetenskapen användas som ett verktyg för att förstå patienten 

(ibid). Nedan beskrivs de tre vårdvetenskapliga begreppen lidande, vårdande möte och 

välbefinnande då de är relevanta för studien.  

 

Lidande 

 

Lidande kan beskrivas som sjukdomslidande till följd av sjukdom, vårdlidande som är ett 

resultat av bristfällig vård och även livslidande som har en inverkan på hela existensen. 

Specifikt ansvarig är sjukvården för vårdlidande då patienten vid dessa tillfällen inte upplever 

sig hörd, förstådd eller förstår personalens agerande (Dahlberg, 2014). Stigmatisering kring 

HIV förekommer bland sjukvårdspersonal som eventuellt påverkas av fördomar och låter det 

influera deras bemötande av patientgruppen. Det finns då risk att ett vårdlidande uppstår och 

de positiva upplevelserna ett vårdande möte kan bidra till uteblir (Dahlberg & Segesten, 

2010). Livslidande kan kopplas till relationer då samlivet påverkas. Att bära på en sexuellt 

överförbar sjukdom kan ge ökade skamkänslor och ständig oro för att överföra viruset till sin 

partner. Lindwall (2012) skriver att när människan drabbas av sjukdom tvingas patienten leva 

i den sjuka kroppen mot sin egen vilja. Arman (2012) menar att lidandet kan vara psykiskt 

påfrestande, kännas obehagligt och kan innefatta allt från smärta och oro till att inte kunna 

leva en meningsfull vardag. För många människor är samlivet en stor del av livet och längtan 

efter att älska och att bli älskad kan upplevas besvärlig för HIV-patienter.  

 

Vårdande möte 

 

Utmärkande för ett vårdande möte är ett ovillkorligt och professionellt engagemang till 

patienten och dennes omvårdnadsbehov. Enligt Kasén (2012) ska patienter känna sig värda att 

vårdas för att tillit och förtroende ska växa till vården. Ett inbjudande och berörande 

bemötande främjar välbefinnande, vilket forskning pekar på att HIV-patienter inte alltid 

upplever när de bemöts av vården. För ett vårdande möte bör en vårdande relation eftersträvas 
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och det gäller att finna den fina gräns som finns mellan ett professionellt och privat 

bemötande (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdande ska frigöra inneboende resurser hos 

patienter och de ska bjudas in i den vårdande gemenskapen, vilket kan liknas en 

humaniseringsprocess (Kasén, 2012).  

 

Välbefinnande 

 

Välbefinnande är en upplevelse av att ”må bra”, leva det liv man vill samt ha möjlighet att 

genomföra livets stora eller små livsprojekt (Dahlberg & Segesten, 2010). Tack vare 

bromsmediciner kan HIV-patienter idag leva ett normalt liv med samma förutsättningar till 

välbefinnande som den övriga svenska populationen. Välbefinnande kan infinna sig trots 

sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). När individen är redo att bemöta världen och sin 

omgivning framträder de möjligheter livet erbjuder och med en välbalanserad vardag kan 

välbefinnande infinna sig (ibid).  

PROBLEMFORMULERING  

 
Antalet HIV-infektioner ökar med 500 fall per år i Sverige. Detta betyder att infektionen 

kommer bli vanligare och fler människor kommer behöva vård och stöd. Studier påvisar att 

det finns fördomar kring HIV i samhället och det finns en osäkerhet kring bemötandet av 

dessa individer inom sjukvården. Detta kan bli problematiskt då patienter inte upplever sig 

respektfullt bemötta, vilket kan leda till ett vårdlidande och minskad tilltro till vården. 

Vårdlidande i sig kan bidra till att patientgruppen undviker att uppsöka vård. En fördjupad 

förståelse och kunskap kring patienternas perspektiv är väsentlig då HIV-patienter kommer i 

kontakt med sjukvården på grund av andra orsaker än sin infektion. I allmänsjuksköterskans 

arbete ingår det att ha ett gott bemötande oavsett vilken patient som behöver vård då det är 

människan bakom sjukdomen som är betydelsefull. Därmed är det viktigt att studera hur dessa 

patienter upplever mötet med sjukvården. Hur upplever HIV-patienter att de bemöts av 

sjukvården? När upplever HIV-patienter att de får ett bra bemötande respektive ett negativt 

bemötande? 

SYFTE 

 
Syftet med studien är att beskriva HIV-patienters upplevelse av mötet med sjukvården.  

METOD 

 
Studien baserades på självbiografier och utgick från en kvalitativ ansats då målet var att tyda, 

skapa mening och insikt i individers subjektiva upplevelser av omvärlden. Förståelse för 

upplevelser av fenomen i sitt sammanhang är en central del i den kvalitativa forskningen 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Dahlborg-Lyckhage (2012) menar att 

kvalitativ ansats är den mest lämpliga metoden för att undersöka subjektiva erfarenheter och 

upplevelser. Kvalitativa forskningsmetoder har sin grund i att forskaren genomför en induktiv 

analys för att beskriva, tolka och förklara det som observerats (Forsberg & Wengström, 

2013). Den induktiva ansatsens ändamål är att skapa förståelse och mening om subjektiva 
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upplevelser. Fakta samlades in förutsättningslöst för att låta teorier och begrepp växa fram. 

Vid en deduktiv ansats formulerar forskaren istället hypoteser om det valde ämnet, vilket inte 

var passande för denna studie (Forsberg & Wengström, 2013). Med en fenomenologisk 

ståndpunkt ger studien en inblick till människors levda erfarenheter och livsvärld (Rosberg, 

2008). Fenomenologin syftar till att förklara och beskriva det som framträtt och hur det 

framträder (Dahlborg-Lyckhage, 2012). 

 

Datainsamling 

 

Resultatet är baserat på fem självbiografier. En utökad sökning gjordes på databasen Libris 

(http://libris.kb.se/) som är en nationell datoriserad bibliotekskatalog för ett stort antal svenska 

bibliotek (se bilaga 1). En översiktlig framställning av utbudet i problemområdet gavs och 

olika sök kombinationer testades innan lämpligt material hittades. Vid första söktillfället 

gjordes en utökad sökning med orden ”HIV” och ”självbiografi” i fritexten med en språk 

avgränsning till svenska, vilket gav fyra träffar. För att bredda sökresultatet användes istället 

orden “HIV” och ”biografi” i fritexten i kombination med en svensk språkavgränsning. 

Sökningen resulterade i 20 böcker, varav vissa var dubbletter. Utav de totala 24 sökresultaten 

kvalificerade åtta böcker till studien. Resterande böcker kunde exkluderas då de inte svarade 

an på studiens inklusions och exklusionskriterier eller inte var självbiografier (se bilaga 2). 

När andra eller ytterligare sökord användes gav sökningarna få eller noll resultat. Exempel på 

ord som testades tillsammans med ”HIV” och ”biografi” var ”bemötande”, ”upplevelse” och 

”sjukvård”. En annan databas som testades var Linnéuniversitets sökmotor Onesearch. 

Sökorden som användes var även där ”HIV” och ”biografi” vilket resulterade i elva träffar. 

De flesta böcker som återfanns var samma som redan hittats på Libris, alternativt var de 

irrelevanta. För att få aktuella biografier för syftet granskades böckerna efter titel, 

baksidestext och recensioner. Utav de åtta alternativa böckerna var tre inte tillgängliga som 

låneexemplar på stadsbiblioteket eller universitetsbiblioteket och valdes därmed bort. En 

källkritisk kvalitetsgranskning utfördes enligt Friberg (2012) för att säkerställa att 

biografierna höll tillräckligt hög standard (se bilaga 3). De fem preliminära böckerna som 

valdes ut till studien lästes därefter överskådligt igenom för att sedan läsas utförligt. Utöver 

syfte, kvalitéts-, inklusions- och exklusionskriterier gav självbiografierna en bra bredd på 

studien. Detta eftersom litteraturförfattarna var av olika kön, blev smittade vid olika årtionden 

via olika smittvägar och hade olika sexuella läggningar. 

 

Urvalsförfarande 

 

Vid ett strategiskt urval är undersökningsgruppen liten men informanterna har mycket att 

berätta om forskningsfrågan. Urvalskriterier identifieras utifrån studiens syfte och gränser 

sätts mellan vilka som ska inkluderas. Urvalet motsvarade därmed de egenskaper och 

upplevelser av fenomenet som författarna ville undersöka (Forsberg & Wengström, 2013). 

Inklusionskriterierna för studien var att självbiografierna skulle vara skrivna av kvinnor och 

män med en HIV-diagnos. Böcker av medförfattare inkluderades likväl. Självbiografierna 

skulle vara skrivna på svenska för att minska risken för missförstånd vid översättning. 

Begränsningen till det svenska språket valdes även för att minska utbudet av självbiografier. 

Ingen angivelse för år gjordes gällande självbiografiernas publicering då upplevelser inte är 

en färskvara utan formar och påverkar människans nuvarande och framtida livssituation. 

Exklusionskriterierna för studien var följande: biografierna skulle enbart belysa förhållanden i 

Sverige, därmed exkluderades biografier och eventuella stycken i böckerna där vård mottagits 

i andra länder. Avgränsningen gjordes för att öka överförbarheten till den svenska vården. 
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Biografier skrivna av individer under 18 år exkluderades på grund av etiska skäl eftersom de 

är en utsatt, sårbar och lättpåverkad grupp som ännu inte nått full mognad 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). Böcker där författaren led av annan allvarlig kronisk 

sjukdom som hade kunnat påverka upplevelsen av bemötandet uteslöts likväl. 

 

Dataanalys 

 

Vid genomförandet av den kvalitativa innehållsanalysen tillämpades Graneheim och 

Lundmans (2004) analysmodell. En manifest metod användes vilket innebär att granskningen 

gjordes utifrån den konkreta texten, alltså en beskrivning av det synliga och uppenbara i 

skriften. Metoden valdes då författarna till studien inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap och 

erfarenhet till att göra en latent innehållsanalys, där textens innehåll tolkas. Risken för ett 

missvisande resultat hade ökat. Samtliga biografier lästes enskilt av båda författarna för att få 

en individuell uppfattning av böckerna. Text i självbiografierna som relaterade till varandra 

gällande innehåll, sammanhang och ansågs relevant för syftet extraherades i form av 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kondenserades därefter för att bli mer 

lätthanterliga utan att förlora innebörden i processen. Detta gjordes enskilt av båda författarna 

för att därefter jämföra och diskutera materialet för att upptäcka eventuella skillnader och 

likheter. Detta säkerställde att författarna fått en likvärdig uppfattning av böckerna, samt att 

materialet svarade an mot syftet. Det kondenserade innehållet tilldelades tydliggörande koder, 

vilket utfördes gemensamt av båda författarna. 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsbärande 

enhet  

Kondenserad 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det är angeläget att få 

utbyta tankar, 

reflektioner, dela 

förhoppningar, 

erfarenheter..// med de 

som arbetar. Det hjälper 

mig att inte förlora 

hoppet och ger mig 

viljan att kämpa vidare.  

Att utbyta 

reflektioner och 

tankar med de som 

arbetar ger hopp 

och vilja att kämpa.  

Betydande samtal Att få stöd och att 

samtala med 

någon. 

Vård som gör 

skillnad 

Hon förklarade i telefon 
varför hon ville boka tid 
och berättade samtidigt 
att hon var 
hivsmittad...// 
sköterskan tappade 
luren i skrivbordet. 

Sköterskan 
tappade luren när 
Ophelia berättade 
att hon var 
hivsmittad.   

Oväntad reaktion Avvikande 

bemötande 

Bristande 

professionalitet 

 

Alla koder klipptes ut och lades på ett bord för att få en tydlig överblick. Efter diskussion och 

debatt kring kodernas innebörd och sortering nåddes en överenskommelse angående kodernas 

kategorisering. De nedbrutna delarna byggdes upp till en ny helhet som resulterade i tre 

kategorier och sex underkategorier. Resultatet har styrkts med talande citat från böckerna. 
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Forskningsetiska aspekter 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) är det viktigt att ta hänsyn till forskningsdeltagarnas 

integritet, hälsa, värdighet och sekretessuppgifter. Då materialet består av självbiografier har 

författarna till böckerna tagit eget initiativ till att publicera materialet för allmänheten och 

böckerna anses därmed vara offentliga handlingar. Kraven för integritet och sekretess är 

därför redan uppfyllda i samband med publicering av böckerna. Forsberg och Wengström 

(2013) poängterar vikten av att insamlad data inte får fabriceras, förvrängas eller plagieras. 

Människan upplever alltid välden subjektivt och är inkapabel till att se omvärlden på ett 

objektivt sätt utan att präglas av sin förförståelse. Begreppet förförståelse innebär att 

individen har förutfattade meningar, föreställningar eller förväntningar av omvärlden. 

(Birkler, 2007). Författarnas förförståelse var att det förekom viss stigmatisering inom 

sjukvården men inte till vilken utsträckning. Under hela uppsatsskrivandet iakttogs 

medvetenhet gällande den egna förförståelsen och analysen försökte genomföras ur ett 

objektivt synsätt för att inte förvränga eller rikta resultatet (Dahlborg - Lyckhage, 2012). 

 

RESULTAT 

 
Efter analysen framträdde betydelsefulla kategorier. Det fanns både likheter och skillnader i 

böckerna där mötena varit både positiva och negativa. Kategorierna är Bristande 

professionalitet med underkategorier avvikande bemötande och att inte vara accepterad med 

sin sjukdom. Vårdlidande med tillhörande underkategorier minskad tillit till sjukvården och 

bristande kommunikation. Vård som gör skillnad med underkategorierna att få stöd och att 

samtala med någon och bemötande som främjar välbefinnande. 

 

Bristande professionalitet 

Vid uppdagande av patienters HIV-diagnos varierade sjukvårdspersonals reaktion, de kunde 

uppvisa chock, rädsla eller ett förändrat beteende. Samtliga patienter upplevde sig 

särbehandlade och sårade på grund av bemötandet. Bland patienter förekom det delade tankar 

kring diskretion samt vårdens tillämpning av extra vidtagna åtgärder gällande sekretess. 

Avvikande bemötande  

 

Resultatet vittnade om att stigmatisering av HIV-patienter förekom bland sjukvårdspersonal. 

Det visade sig vara en vanlig förekommande företeelse, enligt samtliga författare. Vid kontakt 

med hälso- och sjukvården hade de blivit utsatta för stigmatisering och negativa fördomar. De 

upplevde att sjukvårdspersonal blev chockade vid uppdagandet av sjukdomen, att de blev 

rädda och att de inte längre behandlades som en människa utan som ett farligt hot. De beskrev 

även hur sjukvårdspersonal dragit sig undan när sjukdomen avslöjats eller att de rent av blivit 

avvisade vård. Specifika möten har stannat i samtliga författares minnen då de upplevt sig 

kränkta av vården på grund av smittan. Sjukvårdspersonalens attityd var hänsynslös, brysk 

och det asymmetriska förhållandet mellan vårdare och patient resulterade i ett undermåligt 

bemötande. Patienter beskrev bland annat hur de blivit sårade på grund av överdrivna 

säkerhetsåtgärder eller att de inte fått rätt till behörig hjälp. Läkare förmedlade diagnosen på 

ett hårt sätt och ställde raka påträngande frågor. Suckar och okunniga påståenden var inte 
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ovanligt. I majoriteten av mötena ursäktade inte sjukvårdspersonalen sitt bemötande, 

alternativt noterades inte patientens upplevelse av att ha blivit kränkt. 

Patienter beskrev en känsla av att bli särbehandlad på grund av sin infektion i ett flertal olika 

vårdsammanhang. Särbehandlingen upplevdes kränkande då de behandlats annorlunda 

gentemot andra mer ordinära patientgrupper. De utsattes för situationer och möten där 

sjukvårdspersonalens beteende avvek från normen. Särbehandlingen yttrade sig i form av 

exempelvis extra vidtagna hygienrutiner, försvunna tidsbokningar och onormalt långa 

väntetider medan andra patientgrupper välkomnats in. 

 

Jag fick sitta och vänta länge och tålmodig som jag är sa jag inget. Andra patienter blev 

inkallade och jag fick sitta kvar. Så småningom kom en sköterska och visade ett papper där 

det stod skrivet blodsmitta och sa att jag fick vänta tills alla andra varit inne. (Fredriksson, 

2014, s. 55).  

 

En koppling mellan stigmatisering och okunskap gjordes i böckerna, varav vissa av 

författarna ansåg att sjukvårdspersonal borde känna till hur sjukdomen smittar. Andra 

argumenterade för utbildningarnas ansvar där vårdvetenskap borde spela en större roll i 

undervisningen. De insåg samtidigt att förekomsten av HIV-patienter inte var frekvent i 

vården, vilket kan ha bidragit till den bristande kunskapen. Argumentet använde även 

sjukvården som förklaring och försvar. HIV-patienterna konstaterade att det behövs mer 

upplysning och information om sjukdomen inom sjukvården.  

 

Den diskriminerande hållning HIV-patienter möts av har resulterat i negativa konsekvenser, 

då de efteråt känt oro och rädsla inför möten med ny och ovan sjukvårdspersonal. Rädsla 

uppmärksammades i samtliga böcker. Situationer beskrevs där en känsla av obehag uppstått 

till följd av en spänd stämning eller otrygg miljö. Det framkom även att läkare skapat rädsla 

när de förmedlat provresultat och information:  

 

”Hans utsagor om tänder som skulle falla ut, blindhet och en nära förstående död skrämde 

skiten ur mig och gav inget av den trygghet och det förtroende jag behövde” (Lundstedt, & 

Blankens, 2012, s. 130). 

 

Vissa hade till följd undvikt att uppsöka vård eller sökt hjälp någon annanstans på grund av 

frånvaro av trygghet och förtroende. En beskrivning återfinns där en av de drabbade aktivt 

undvikt allmän sjukvård för att kringgå okunnig personal. 

 

”Det är enklare att gå till infektionskliniken för att inte skapa panik bland okunnig personal. 

Här behöver hon inte förklara sig, hon kan vara sig själv utan att bli illa behandlad” 

(Larsson & Haanyama Ørum, 2007, s. 201). 

 

Att inte vara accepterad med sin sjukdom  

 

Många HIV-patienter är måna om att inte röja sin status för omgivningen. Rädsla för 

reaktioner, fördomar och ett förändrat bemötande hindrade dem från att delge sitt 

hälsotillstånd. Utöver andras åsikter och värderingar var det vanligt att de drabbade 

nedvärderade sig själva. I kontakt med sjukvården blev de smittades infektion indirekt 

avslöjade genom journalsystem och de upplevde frustration över att fråntas möjligheten att 

delge informationen själv. Den hemliga statusen läggs i sjukvårdspersonalens händer och de 

drabbade kunde enbart hoppas att personalen skötte deras ärende diskret och inte röjde 

sekretessen. 
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Utsattheten upplevdes stor och somliga var så rädda att de är enbart var öppna med sin 

sjukdom inför sjukvårdspersonal och ett fåtal närstående. Den svenska sjukvården är själva 

medvetna om den pågående stigmatiseringen i samhället och vidtar därför ofta extra 

diskretionsåtgärder. Det framkom att det råder en inställning där sjukdomen mörkas, det 

påträffades inte bara bland drabbade utan även hos sjukvårdspersonal. Talas det inte om 

sjukdomen, den pågående stigmatiseringen samt diskrimineringen så förekommer det inte. 

Många utav författarna uppmärksammade hur sjukvårdspersonal uppmanat dem att inte 

berätta om sin HIV-status för omgivningen. Sjukvårdspersonal påstod att anhöriga kunde bli 

rädda, dra sig undan och det fanns risk för att de inte kunde hantera informationen.  

 

Jag blev rekommenderad att vara försiktig med att berätta om min sjukdom. Vänner och 

bekanta kunde bli rädda och svika och jag kunde få problem på mitt arbete. Vad läkaren och 

kuratorn berättade om var erfarenheter av attityder mot HIV-positiva, de gav mig goda råd 

för min egen skull (Sjöquist, 1999, s. 31) 

 

 Rådet var konfunderande för ett flertal av författarna som delvis hade tolkat 

sjukvårdspersonalens tillsägelse som omtänksamhet. De insåg samtidigt hur personal genom 

sina uppmaningar att hemlighålla infektionen bidrog till deras isolering. Skamkänslor 

bekräftades av den välvilliga hållningen till att dölja HIV-infektionen och hjälpen upplevdes 

missriktad. En av författarna ansåg att vården var delaktig gällande patienters grad av 

öppenhet. De beskrev hur de fråntogs möjlighet att få hjälp och stöd från omgivningen då de 

ombads att vara tysta. Rådet resulterade bland annat i att patienter som var öppna med sin 

diagnos började ifrågasätta om de hade gjort rätt val att berätta om sjukdomen för sina 

anhöriga. Andra patienter valde istället att förneka sjukdomen för sina nära. Ensamheten blev 

därmed en central punkt då man som HIV-patient saknade stöd utanför sjukvården i form av 

familj och vänner. Det krävdes mod och mycket samtalsterapi för att våga vara ärlig mot sin 

omgivning. 

 

Vårdlidande 

 

Relationen HIV-patienter beskrev sig ha till vårdare var i vissa fall ytlig och distanserad. De 

upplevde att sjukvårdspersonal sällan kunde relatera till deras situation och att den ensidiga, 

icke individualiserade kommunikationen resulterade i minskad tilltro till vården.  

 

Minskad tillit till sjukvården  

 

Samtliga författare beskrev situationer då sjukvårdspersonals uppmärksamhet varit bristande. 

Vid oväntade nyheter om exempelvis diagnosen eller sämre värden kunde personal inte ana 

den panik patienten upplevde. Istället pratade de över huvudet på patienten utan att notera 

deras frånvaro i dialogen. De drabbade beskrev situationer då de inte känt sig sedda, att 

sjukvårdspersonalen saknat empati och att vårdvetenskapens omvårdnadsteorier inte 

tillämpats i praktiken. De upplevde att vårdens fokus varit på praktiska åtgärder istället för att 

se patientens behov och välmående. Läkare och sjuksköterskor nonchalerade dem eller 

lyssnade inte på vad de sa under besöket. 

 

I vissa fall påverkades mötet på grund av tidsbrist. Sjukvårdspersonal hade varit stressade och 

inte hunnit ta sig den tid som behövts, vilket resulterat i en känsla av att vara bortprioriterad. 
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Patienter kände av om sjuksköterskan var stressad, till följd ville de inte vara till besvär och 

lämnade ofta sjukhuset eller mottagningen med oklara frågor och oro. En av författarna ansåg 

att överbelastning i sjukvården hindrar sjukvårdspersonal från att ge ett engagerat vårdande.  

 

Känslan av att inte få hjälp, stöd samt inte känna sig förstådd framkom tydligt i biografierna. 

Följaktligen upplevde sig många vara ensamma. Upplevelsen av att vara ensam och inte 

kunna prata med vårdgivare resulterade i att patienter inte alltid vågat visa sina känslor inför 

behandlande sjukvårdpersonal. De ville inte visa sig sårbara och berättade inte hur de 

egentligen kände sig. Tid ägnades åt självömkan när ingen såg på och de grät ofta efter att de 

lämnat sjukhuset. I nedanstående citat påvisas detta då författaren döljer sina känslor för 

behandlande sjukvårdspersonal.  

 

”Innerst inne är Ophelia förtvivlad, men hon är oförmögen att visa det för Annika. Ophelia 

kan gråta när hon kommer hem, ljudlöst och i timmar” (Larsson & Haanyama Ørum, 2007, s. 

24) 

 

Sättet sjuksköterskor och läkare uttryckt sig på var vid tillfällen hårt formulerat. I vissa 

situationer då patienten behövde stöd och hjälp hade sjukvårdens bemötande istället gett 

motsatt effekt då patienter blivit berövade sitt hopp. Författarna beskrev att hopp gav dem 

framtidstro, men sjukvårdspersonals bemötande fick dem att känna sig tomma och övergivna. 

Oförstående sjukvårdspersonal, upplevelse av ensamhet och tidsbrist med mera resulterade i 

minskad tilltro till sjukvården. Somliga upplevde frustration, vrede och besvikelse i gensvar 

mot vården.  

 

Bristande kommunikation  

Vid beskedet av HIV-diagnosen och vid de återkommande sjukhusbesöken ansåg patienter att 

det ofta var svårt att ta till sig information från läkare och sjuksköterskor. Det kunde bero på 

att sjukvårdspersonal använde fackspråk som var svårt för patienter att förstå eller att de 

talade i diagram och siffror. De upplevde att informationen inte var individanpassad och de 

önskade en mer lättförståelig dialog som var anpassad efter deras förutsättningar och 

kunskaper. Till följd av att patienterna inte förstod det akademiska språket lyssnade de inte 

alltid på vad läkarna eller sjuksköterskorna sa. När de inte förstod samtal angående deras 

hälsotillstånd blev utfallet ökad oro då de inte fick någon uppfattning om sin hälsa. Ovisshet 

och tvetydiga svar från sjukvården var vanligt förekommande i samtliga självbiografier. En 

annan anledning till att patienterna inte kunde ta till sig information berodde på att de var 

chockade eller inte var redo att ta till sig viktig upplysning vid samtalet. Nedanstående citat 

beskriver ett samtal mellan författare och en sjuksköterska, över telefon, där information inte 

når fram.  

 

Hon sa säkert en massa andra saker också, Solveig, men blodet rusade så snabbt, pulsen 

bankade så högljutt och hjärnan spann lika överhettat att jag inte kunde komma ihåg något 

av det efter att hon tackat för sig, och jag stelt sagt hej då och lagt på luren. (Lundstedt & 

Blankens, 2012, s. 85). 

 

I böckerna beskrevs ovissheten även ha orsakats av att patienter inte vågat ställa känsliga och 

svåra frågor till sjukvårdspersonal. Frågor gick obesvarade och behovet för svar och 

bekräftelse trycktes undan. Känslan av att vara i underläge var påtaglig och patienterna hyste 

stor respekt för sjukvårdpersonal. Det framkom tillfällen då patienter inte vågade säga emot 

eller ifrågasätta läkarna. En av författarna beskrev hur han i samtal med en läkare svarat 



                      

 11 

genom att artigt nicka mot vad han visste var okunniga påståenden. Författarna ansåg att 

sjukvården bidrog till mer ovisshet och oklarhet genom att inte göra dem delaktiga eller 

inkludera dem i sin egen vård.  

 

Det fanns tillfällen då patienten också stod på sig, kämpade för sina rättigheter och vågade 

ifrågasätta sjukvårdspersonal när de känt sig illa behandlade eller illa bemötta. Däremot 

menade de att man som patient inte ska behöva kämpa för sina rättigheter eller utsättas för 

möten som är annat än vårdande. De ansåg att all sjukvårdspersonal borde veta hur en patient 

bör behandlas och bemötas. 

 

Vård som gör skillnad  

 

Patienter upplevde att vården gör en positiv skillnad när de kunde samtala med stöttande 

sjukvårdspersonal som de skapat en bra vårdrelation till. Att ha en samtalspartner och få ett 

gott bemötande upplevdes resultera i en slags frihetskänsla och välbefinnande.   

 

Att få stöd och att samtala med någon 

 

Behovet av sjukvårdspersonals stöd var ett viktigt fynd och framkom tydligt i alla fem 

böckerna. Patienterna berättade om hur upplyftande och stärkande personalens stöd var för 

dem och hur de kände sig trygga med att ha någon att luta sig mot. Stödet kunde vara att ha 

någon som ser och lyssnar på en, stillar oro och ständigt finns där. Framträdande var också 

hur betydelsefullt det var att ha någon att prata med om sin sjukdom, att ha någon som fanns 

där och visade förståelse för de tankar och känslor som följer med livet som HIV-positiv. Det 

visade sig att patienter utvecklandes och kände en lättnad över att kunna anförtro sig till 

personal då de kunde sätta ord på sina tankar. Samtal med läkare, sjuksköterskor och 

kuratorer öppnade i vissa patienters fall nya tankesätt och resulterade i att de kunde försonas 

med sin sjukdom eller se sjukdomen ur ett nytt perspektiv. Genom samtalen blev det alltså 

enklare att acceptera sjukdomen och det gav ökade möjligheter att inta nya förhållningssätt. 

Då sjukvårdspersonal var tillmötesgående, bekräftande och lyhörda kunde oro dämpas och 

samtalen blev därmed goda och lärorika möten. 

 

Under tiden uppstod en stor förtrogenhet med personalen på kliniken. Jag både gav och fick 

ta emot tankar, förtroenden, glädjeminnen och även sorg. De såg om jag var glad, stressad 

eller ledsen. Jag har haft många givande samtal med mina läkare och sjuksköterskor genom 

åren (Sjöquist, 1999, s. 69). 

Vissa gånger upplevde patienter att det var skönt att kunna tala med sjukvårdspersonal om 

vardagliga ting, saker som inte alls hade med sjukdomen att göra. Detta för att känna sig som 

vilken människa som helst och inte som den sjuka patienten.  

 

Bemötande som främjar välbefinnande 

Framträdande var upplevelsen av att sjukvårdspersonal var tillmötesgående och vänlig. Det 

nämns många bra möten med sjukvården där sjuksköterskor och läkare varit inkännande i 

patientens livssituation och visat respekt. Detta resulterade i att patienter känt tillit och 

förtroende till sjukvården. Tillit var ett centralt ord i alla fem biografier. Det var viktigt att 

som patient känna förtroende till sjuksköterskor eller läkare som behandlade dem för att 
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vården skulle bli så bra som möjlig. Tilliten var starkt kopplat till hur bemötandet varit. En 

inbjudande sjuksköterska som utstrålade ett lugnt och varmt bemötande är ett är ett exempel 

på ett vårdande möte mellan patient och vårdare. Citatet nedan visar hur författaren beskriver 

sjuksköterskans bemötande. 

 

“Men irritationen dunstar genast bort för det är syster Ann-Margaret som svarar och det är 

som att prata med en gammal bekant. Det är förunderligt vad en lugn röst i en telefonlur kan 

jaga bort ängslan och villrådighet.” (Jonsson & Jonsson, 1988, s. 12). 

 

Många av författarna upplevde stor tacksamhet och uppskattning till den svenska sjukvården, 

behandlande läkare och sjuksköterskor. I en av biografierna beskrevs särskilt uppskattningen 

till en läkare som upptäckt en fel diagnos. Patienternas uppskattning för vården visade sig 

även då sjukvårdspersonal var påläst, kunnig och visade intresse. Det professionella 

engagemanget, de pedagogiska förklaringarna och det lugna bemötandet som en del 

sjuksköterskor och läkare uppvisade gentemot patienterna resulterade i många komplimanger 

till sjukvårdens ära. Somliga patienter uppskattade vården så mycket att de skattade 

avdelningarna och personalen som deras främsta källa till trygghet. 

 

”Här kunde jag vara naken och skör. Här visste alla att jag hade HIV, och ingen tyckte att 

det var att något att höja på ögonbrynen över” (Lundstedt, & Blankens, 2012, s. 130). 

 

Att man som patient fick välja hur man ville bli behandlad och att därmed få vara delaktig i 

sin vård var mycket viktigt. När regelbundna besök måste göras på sjukhus blir individen 

ständigt påmind om den sjuka delen av kroppen och då visade det sig betydelsefullt med 

omsorgsfull och rolig sjukvårdspersonal. Exempelvis ansåg patienterna att humor och 

avdramatisering var betydelsefullt vid undersökningar och provtagningar för att underlätta de 

trista sjukhusbesöken. Det gav en känsla av förtroende och lugn i mötet. Det bidrog även till 

att patienten för en kort stund kunde fokusera på annat än sin sjukdom och få skratta ett 

ögonblick. Välbefinnande kunde infinna sig och patienterna kände sig tillfreds med vården 

efter ett gott bemötande. 

 

DISKUSSION 

 
Syftet med studien var att beskriva HIV-patienters upplevelser av att möta sjukvården. 

Frågeställningarna var att ta reda på hur HIV-patienter bemöts av sjukvården och när de 

upplever ett bra bemötande respektive ett mindre bra bemötande. Resultatet visar att det 

förekommer både positiva och negativa möten inom sjukvården. Vid negativa möten har 

patienter stött på okunnig sjukvårdspersonal, upplevt bristande kommunikation och känt sig 

särbehandlade till följd av sjukdomen. Vid positiva möten har bemötande resulterat i 

välbefinnande. Personal har visat professionellt engagemang, stöd och tagit sig tid till att 

lyssna och samtala.  
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Metoddiskussion 

 

Litteraturstudien har utförts genom att läsa och analysera fem självbiografier. Kvalitativa 

studier ger djup förståelse för människors upplevelser och inblick i deras livsvärld. Därmed är 

valet av biografier relevant då de HIV-positiva individernas tankar, känslor och åsikter om 

sjukvården återspeglades i böckerna (Segesten, 2012). Berättelser är den mest basala 

uttrycksformen för människan och enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) utgör biografier en bra 

källa för analys då de delger hur människor i olika skeenden i livet erfar sin värld. Kvantitativ 

forskning utgår från frågeställningar och undersöks med mätmetoder som provtagningar, 

frågeformulär, skalor osv. för att kunna kvantifiera variabler för statistisk bearbetning 

(Forsberg & Wengström, 2013). En kvantitativ ansats är därför inte ett alternativ till denna 

studie. 

 

Med den valda designen framkommer det både styrkor och svagheter då resultatet är baserat 

på självbiografier. Båda författarna anser att styrkorna är övervägande och stärker resultatet 

mer än eventuella svagheter. Då skrivandet utav biografierna har pågått under en längre tid 

har författarna till böckerna fått förutsättning att reflektera och överväga sin situation. Därmed 

har de kunnat illustrera en beskrivande bild av sina liv och bearbeta sina historier. Det är 

viktigt att tänka på att självbiografier är personliga berättelser och författarna kan därmed 

välja själva vad de vill skriva om. Detta innebär att delar kan ha valts bort då författaren vill 

försköna historien, göra den mer intressant för läsaren eller inte vill offentliggöra vissa delar 

av sitt liv. Dahlborg-Lyckhage (2012) uppmärksammar att upplevelser som beskrivs kan ha 

iscensatts av författaren som väljer de mest förmånliga och spännande händelserna i sitt liv att 

delge. Samtidigt går det självklara och osynliga obemärkt. Trots att det inte finns krav på 

sanning och objektivitet är biografier ändå en väldigt viktig kunskapskälla (Segesten, 2012). 

En självbiografi baserad enbart på författarens egna tolkningar är trovärdig så länge läsaren 

och bokförlagen bedömer berättelsen som sann och relevant. 

 

Pålitligheten i en studie styrks genom att resultatet blir detsamma över tid och under olika 

förhållanden oberoende på vem som utför testet (Polit & Beck, 2009). Författarna till studien 

har försökt att säkra pålitligheten genom att beakta sin förförståelse, vara följsamma, ärliga 

och neutrala till materialet. Genom att noggrant beskriva analyseringsprocessen och 

tillvägagångsättet i dataanalysen ökar chansen till ett likvärdigt resultat om studien skulle 

upprepas. Oavsett om författarnas kompetens att analysera är hög sänks dock pålitligheten då 

resultatet hade blivit annorlunda om urvalet baserats på andra böcker.   

 

Innan studien påbörjades övervägdes genomförandet av en intervjustudie. Efter fundering 

ansågs designen inte lämplig. Det skulle vara svårt att hitta informanter samt faktumet att det 

kan anses omoraliskt att intervjua individer i beroendeställning till vården. Utöver det hade en 

tidskrävande ansökningsprocess om etiskt godkännande av lokal etisk granskningskommitté 

varit nödvändig, vilket författarna inte ansåg sig ha tid för (Forsberg & Wengström, 2013). 

Utöver problematik med deltagare ansågs designen olämplig då författarna själva inte 

upplevde sig ha vana, tillräcklig kunskap och erfarenhet för att genomföra intervjuer. Detta 

beslut togs i överensstämmelse med Helsingforsdeklarationens (2013) och Carlssons (2008) 

råd. Rosberg (2012) menar att en intervjuare bör ha förmåga att kunna sätta sig in 

informanters livsvärld och uppfatta den. En intervjustudie hade eventuellt kunnat ge ett 

djupare resultat. Exempelvis genom att författarna får möjlighet att formulera specifika frågor 

i relation till syftet samt får chansen att ställa följdfrågor (Forsberg & Wengström, 2013). 

Dessvärre kan tidsspannen självbiografierna skrivits på kompensera för detta då författarna 

har fått tid till att beskriva sina upplevelser och reflektera över dem. Vid intervjuer finns det 



                      

 14 

risk för att denna aspekt kan gå förlorad. Enligt Rosberg (2012) är det viktigt att ge tillräcklig 

med utrymme för svar. Informanten bör ha tid till att reflektera över sin erfarenhetsvärld för 

att kunna besvara de frågor som ställs. Hade författarna däremot haft förutsättning till att 

utföra intervjuer hade det varit en alternativ metod som hade gett ett annat resultat än det som 

framkommit i denna studie.  

 

En litteraturstudie baserad på empiriskt vetenskapliga artiklar var ett annat genomförbart 

alternativ. Vid analyseringsprocessen av artiklar, där material bryts ner till smådelar för sedan 

byggas upp igen, förloras helhetens intryck av patientens upplevelse. Detta sker på grund av 

att artikelns resultat redovisas utifrån artikelförfattarnas specifika syfte (Forsberg & 

Wengström, 2013). Metoden uteslöts även då det redan finns många studier baserade på 

artiklar. Artiklar kan minska tillförlitligheten till föreliggande studies resultat eftersom 

vetenskapliga artiklar blir en sekundärkälla och resultaten i dem har redan bearbetats av 

artikelförfattarna. Genom att inte basera studien på vetenskapliga artiklar undviks risken för 

att påverkas av artikelförfattarnas förförståelse. När det gäller självbiografier är de 

primärkällor, alltså skrivna av författaren själv (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Positivt med att 

basera en studie på artiklar är att anonymiteten kan medföra att deltagare känner sig mer 

bekväma med att delge upplevelser då de inte talar inför allmänheten som författare till 

biografier gör.  

 

Tidsbegränsning gjorde att endast fem biografier valdes. Författarna ville ha ett välarbetat 

material utan att behöva komprimera tid för läsning och analys av böckerna. Utifrån den valda 

kvalitativa metoden är det inte kvantiteten som värderas (Polit & Beck, 2009). Trovärdigheten 

ligger i författarnas granskningsförmåga och böckernas kvalité (ibid). Carlsson (2008) 

påpekar också att resultatets tillförlitlighet är starkt relaterat till datainsamlarens kompetens. 

Eftersom genomförandet och beskrivningen av dataanalysen noggrant redovisats anses detta 

öka trovärdigheten.  

 

Tillgången till biografier begränsades utifrån inklusionskriterier och exklusionskriterier. 

Sökningen begränsades även av Libris eftersom det inte går att göra systematiska sökningar i 

databasen i samma utsträckning som i exempelvis databasen Cinahl. Vid försök att kombinera 

sökord gav orden inga eller få träffar. Efter att ha rådfrågat en bibliotekarie på 

universitetsbiblioteket diskuterades sökschemat och dess träffar. Det ansågs vara relevant och 

tillräckligt bra. Kontakt togs även med personal på Växjö Stadsbibliotek för att få råd och tips 

inför urvalet av böcker.  

 

Av böckerna som svarade an mot syftet och angivna kriterier valde författarna till studien att 

begränsa sig till böcker som fanns tillgängliga på de lokala biblioteken. Tidsaspekten hölls i 

åtanke då vissa böcker behövde fjärrlånas eller redan var utlånade (Östlundh, 2012). Därmed 

exkluderades dessa böcker. Detta tros inte ha påverkat resultatet då de valda böckerna och de 

använda sökorden gav relevanta självbiografier som svarade an till syftet. För att en av 

böckerna skulle uppfylla inklusionskriterierna togs några stycken bort eftersom en liten andel 

av vårdtiden utspelat sig i Zambia.  I en annan bok skrevs några kapitel av en närstående till 

patienten vars åsikter exkluderades.  

 

En av böckerna var en äldre publikation och betydelsen av det här diskuterades under 

urvalsprocessen. För att en studie ska bli vetenskapligt korrekt bör den baseras på de senaste 

kunskaperna inom forskningsområdet. Kunskapen om HIV är idag betydligt större än vid 

virusets upptäckt under 80-talet och bemötandet har överlag förbättrats både ur ett 

samhällsperspektiv och inom sjukvården. Detta innebär att studien eventuellt kan ha grundats 
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på felaktigt material då den äldre boken inte speglar nutid och det aktuella forskningsläget. 

Detta är en svaghet i studien och minskar trovärdigheten samt överförbarheten till andra 

grupper. Boken ansågs trots det vara lämplig då upplevelser inte har något utgångsdatum. 

Trots att en händelse inträffat för flera årtionden sedan kan ett fenomen eller händelse 

fortfarande vara relevant och aktuellt för individen. Händelsen, i detta fall sjukvårdspersonals 

bemötande, kan ha påverkat och format personens livsvärld och bärs fortsatt med i den levda 

kroppen. Livsvärlden är alltid högst relevant och kan beskrivas som existentiell tillvaro som 

alltid måste beaktas av sjuksköterskan (Dahlberg & Segesten, 2010). Boken sågs som en 

användbar källa då den har ett historiskt sammanhang (Forsberg & Wengström, 2013). 

Innehållsmässigt särskilde sig självbiografin inte från övrig vald litteratur då fynden var 

desamma angående sjukvårdens bemötande trots att den var publicerad 1988. Författaren 

bidrog till ökad variation bland biografierna eftersom han var heterosexuell man, blev smittad 

via blodtransfusion som är en avvikande smittväg från resterade författare till biografierna.  

 

En utav de valda böckerna godkändes vid kvalitetsgranskningen trots att den inte publicerats 

genom ett förlag utan var en självpublikation. Vid förlagens bedömning av manus ingår det 

att göra en granskning av trovärdigheten likväl som andra litterära kvalitéer (Segesten, 2012). 

Detta är en medveten svaghet i studien. Anledningen till att boken ändå valdes var för att 

författaren till biografin beskrev tankar och upplevelser djupgående. Biografin har enligt 

författarnas uppfattning inte skiljt sig från resterande böcker och inte påverkat resultatet då 

ingen kan avgöra kvalitetsgraden på subjektiva upplevelser. 

 

Överförbarhet anses öka när ett flertal individer oberoende av varandra beskriver samma 

fenomen och när ytterligare datainsamling inte resulterar i nya variationer (Pilhammar, 2012). 

Om fem andra böcker hade valts och inklusions- och exklusionskriterierna varit annorlunda 

hade det troligtvis blivit ett annat resultat än det nuvarande, vilket minskar överförbarheten. 

Datamättnad kan inte garanteras av författarna då resultatet endast grundats på fem böcker. 

Ytterligare material hade kunnat öka överförbarheten. Studiens fokus låg inte på ett 

överförbart resultat, istället var syftet att beskriva, förklara och skapa förståelse för problemet. 

Forsberg och Wengström (2013) påpekar just detta. De menar att istället för ett stickprov ur 

en population grundar sig kvalitativa studiers urval av enheter som består av människor, 

miljöer och tidpunkter som har överförbarhet till andra liknande situationer. Citat har använts 

för att styrka texten likväl som en noggrann beskrivning av datainsamlingen. Detta hjälper att 

stärka studiens överförbarhet enligt Graneheim och Lundman (2004). Författarna till 

biografierna var öppna med sin diagnos vilket långt ifrån alla HIV-smittade är. Hurvida stor 

överförbarhet från dessa individer är, blir omöjligt att besvara. Oavsett om patienter är öppna 

med sin HIV-diagnos eller inte borde bemötande vara detsamma.  

Resultatdiskussion 

 

HIV är idag ett globalt samhällsproblem världen över och infektionen fortsätter att spridas. I 

Sverige ökar HIV med 500 fall per år, vilket betyder att allt fler individer drabbas och 

kommer vara i behov av sjukvård. Författarna till denna studie anser därför att ämnet HIV är 

aktuellt att belysa. Oavsett vilken sjukdom en patient drabbats av är det en mänsklig rättighet 

att få en god vård och bli behandlad och bemött med respekt. Resultatet i denna studie visade 

att stigmatisering kring HIV-patienter förekommer inom sjukvården. Detta är ett av de viktiga 

fynden som kommer diskuteras. Två andra viktiga aspekter som framkom var bristande 

kommunikation och hur betydelsefullt det var att få stöd och samtala. 
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Patienterna i resultatet upplevde att vårdpersonal drog sig undan eller började bete sig 

annorlunda när de fått veta att patienterna bar på en HIV-infektion. Beteendet kunde arta sig i 

att sjukvårdspersonal tog till överdrivna hygienrutiner, var hänsynslösa eller uppvisade en 

förändrad attityd. Detta är något som också framkommer i en studie från Kanada. Wagner, 

McShane, Hart och Margolese (2016) skriver att patienterna i studien fått negativa reaktioner 

från vårdgivare vid avslöjandet av diagnosen. Även här förekom överdrivna hygienrutiner, 

nonchalans och förändrat beteende hos sjukvårdspersonal. Resultatet i föreliggande studie 

visade att överdrivna hygienrutiner, det osäkra bemötandet och det avvikande beteendet från 

vårdgivare resulterade i en känsla av att bli diskriminerad och sårad. Rintamaki, Scott, 

Kosenko, och Jensen (2007) menar att patienter i deras studie från USA delade samma 

upplevelse. Hälso- och sjukvårdspersonal hade agerat på ett annorlunda sätt när de fått reda på 

att patienten bar på en blodsmitta. Vårdgivare hade uppvisat panik, rädsla och osäkerhet kring 

hur de skulle behandla HIV-patienterna och detta medförde diskrimineringskänslor bland 

vårdtagarna. De deltagande patienterna hade konstaterat att personalen haft brist på kunskap, 

exempelvis kring hur HIV smittar. En jämförelse med vår studie kan göras då patienter 

bevittnat okunskap inom vården och ansåg att mer upplysning behövs inom samhället samt 

inom hälso- och sjukvården.  

 

Det kan tyckas självklart att vårdpersonal bör ha en god kompetens och ha vetskap om hur 

viruset överförs. I grundutbildningen ingår basala hygienrutiner och hur blodsmitta ska 

hanteras (Melhus, 2010). Följs dessa föreskrifter är chansen minimal att bli smittad vid 

exempelvis provtagningar. Smittorisken vid ett kanylstick av en kontaminerad kanyl beräknas 

vara cirka 0.5% (Ericson & Ericson, 2012). Varför uppstår, trots det, personalens chockerade 

beteende och rädsla över att vårda patienter med HIV? Ett intressant fynd i Wagner et al. 

(2016) studie är att sjuksköterskestudenter uttalade sig om att äldre sjuksköterskor ofta visade 

sig vara mindre mottagliga för ny kunskap om HIV. De beskrev observationer av negativa 

möten med HIV-patienter och menade att äldre vårdpersonal kan ha fastnat i en föråldrad 

uppfattning av patientgruppen.  

 

Det visade sig i resultatet att patienter upplevt att de inte var välkomna inom vården. Vissa 

hade undvikt att uppsöka vård inom allmänsjukvården för att undgå ny personal och deras 

bemötande. Patienter bar en rädsla och en oro över hur ny vårdpersonal skulle agera. De 

kände sig inte bekväma med att söka hjälp på andra ställen än infektionskliniken där de var 

trygga och kände vårdgivarna. Andra hade upplevt att de blivit nekade till rätt vård och 

liknande upplevelser visade sig ha förekommit i studierna av Wagner et.al (2016) och 

Rintamaki et al. (2007). Patienter i de båda studierna hade blivit avvisade från vård, då 

sjukvården hänvisat dem att söka vård på andra kliniker där de tar emot HIV- och AIDS-

patienter. En liknelse kan göras i en annan Amerikansk studie av Magnus, Herwehe, Murtaza-

Rossini, Reine, Cuffie, Gruber och Kaiser (2013). Där hade patienter upplevt att läkare och 

sjuksköterskor inte hade lyssnat på deras behov och kommunikationen emellan var bristande. 

Patienter märkte att vårdgivare blev osäkra i sitt agerande vid vårdtillfällen. Konsekvenserna 

till de negativa interaktionerna med sjukvården bidrog till att patienter undvek att söka vård 

(Magnus et al., 2013).  

 

Stigmatisering leder till vårdlidande och konsekvenser för patienterna. Vårdlidande är 

oavsiktligt orsakat av vården och ökar patienternas lidande (Arman, 2012).  En människa med 

en sjukdom är redan en skör och sårbar individ och att behöva utstå ett oacceptabelt 

bemötande från sjukvården gör situationen värre. I studiens resultat framgick patienternas 

upplevelse av obehag, rädsla inför nya möten med ny sjukvårdspersonal, minskad tillit till 

vården och icke vårdande möten. Dahlberg och Segesten (2010) säger att ett vårdlidande kan 
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uppstå när vårdgivaren har brist på kunskap och handlar helt omedvetande i situationen eller 

där det finns brist på reflektion. Patienten blir djupt åsidosatt vid mötet med sjukvården när 

lidandet inte uppmärksammas av vårdgivaren eller då vården inte är vårdande. Till följd 

fråntas patienter sin rätt att delta i hälsoprocessen och att bemötas av ett icke vårdande möte 

kan i sin tur bidra till en känsla av att inte förtjäna vårdandet.  

 

Det framkom i resultatet att patienter stundtals upplevt dialogen med sjukvården som 

bristande. Av olika anledningar hade de svårt att ta till sig information. Den bristande 

kommunikationen beskrivs bidra till ökad oro och ängslan bland patienter. I en Nederländsk 

studie av Mulder, van Lelyveld, Vervoort, Lokhorst, van Woerkum, Prins, och de Bruins 

(2016) betonas relevansen av tydligt och ärligt förmedlade besked. Resultatet styrks 

ytterligare då studiens deltagare värdesatte undervisning angående virusmängder i relation till 

hälsotillståndet. De upplevde att det gav dem en försäkran om ett bra fysiskt mående och att 

behandlingen var effektiv. I en Amerikansk studie av Rochon, Ross, Looney, Nepal, Price, & 

Giordano (2011) påpekas kommunikation vara den viktigaste källan för att öka 

självständighet och känsla av kontroll.  

 

Eftersom vården oftast är den primära och enda informationskällan om individens unika 

mående, är det extra viktigt att dialogen fungerar problemfritt. Exempelvis kan HIV-patienter 

inte inhämta information om sina mätvärden någon annanstans än från vården. Patienter blir 

beroende av vårdares kunskap samt tid och förmåga till pedagogisk undervisning. Enbart 

patienter med stor erfarenhet och kunskap kring HIV var tillräckligt självsäkra och bekväma 

med att låta vårdare anta rollen som rådgivare. Resterande patienter behövde stöd och 

guidning (Mulder et al. 2016).  

 

 I resultatet redogörs patienters åsikter om en icke individualiserad dialog där individens 

förkunskaper inte beaktats. Fackspråk, diagram och siffror används utan patienters kunskap 

och kännedom om uttryckssätten. Det är viktigt att förstå patienters inlärningsprocess och 

tankeaktiviteter för att kunna bygga vidare undervisningen på redan existerande kunskapsnivå 

och erfarenheter (Lejsgaard & Huus, 2004). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) finns risk 

att dialogen blir en envägskommunikation. Istället för att tala med patienten talar vårdaren till 

patienten, därmed går det omvårdnadsmässiga i samtalet förlorat. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) kan bristande kommunikation bidra till en form av vårdlidande. Detta 

eftersom patienten inte förstår vad som händer eller kommer att hända. Samtliga hinder som 

försvårar dialogen måste därför övervinnas för att undvika vårdlidande, oförståelse och 

motverka oro.  

 

I resultatet ges ytterligare en dimension till problemet som kompliceras när patienter inte 

vågar ställa känsliga och svåra frågor till sjukvårdspersonal. Känslan av respekt och att vara i 

underläge hindrade dem och behovet för svar och bekräftelse undantrycktes. Enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) krävs det att vårdare har ett öppet och följsamt förhållningsätt där 

individens behov och livsvärld styr mötets riktning. Patientens berättelse måste ges utrymme 

för att växa fram för att mötet ska vara vårdande. Det måste vara både berörande och 

inbjudande (Dahlberg & Segesten, 2010). I Mulder et al. (2016) studie tillfrågades även 

personal om vad som främjar dialogen med HIV-patienter. Personalen svarade att ge 

patienten tid, möjlighet att ställa frågor och att aktivt lyssna till patienten. Detta ansågs skapa 

en tillitsfull relation där patienter kan vara öppna. Vårdpersonals förmåga och kompetens till 

detta kan ifrågasättas. Resultatet i den här studien och resultaten i Mulder et al. (2016) studie 

pekar på att patienter inte vågat vara öppna mot behandlande läkare då de inte vågat 

ifrågasätta eller bestrida råd.  
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Kommunikation ger både förutsättningar för och emot att lösa konflikter. Dialog kan resultera 

i samförståelse och ett gemensamt utbyte av information. Samtidigt kan det skapa spänningar 

mellan olika perspektiv. I ett vårdsammanhang blir maktkampen extra påtaglig och 

kommunikationens ursprungliga betydelse av gemenskap måste beaktas (Söderlund, 2012). 

Människans vilja att kommunicera är den viktigaste förutsättningen för utveckling (ibid). Som 

konsekvens av en icke fungerande dialog fråntas patienten styrka och motivation till att 

hantera sjukdomen, likväl kontroll över situationen (Mulder et al., 2016). Enligt Elgán och 

Fridlund (2009) bör vårdaren genom empowering hjälpa till att identifiera och stärka 

patientens inre resurser, exempelvis motivation och inneboende förmågor för att hantera 

hälsotillståndet.  

 

Målet med ett vårdande möte är att stödja och stärka patientens hälsoprocesser (Dahlberg & 

Segesten, 2010). En bidragande faktor till patientens välmående är upplevelsen av att få stöd 

och att samtala. Detta framkom tydligt i resultatet då stöd och att få samtala gav patienter 

upplevelsen av trygghet och stärkte deras hopp. När vårdpersonal tog sig tid, lyssnade, 

bekräftade oro och visade förståelse för livsvärlden, minskade ängslan och rädslan. Fyndet av 

omvårdnad i form av stöd diskuterades i den vårdvetenskapliga finska studien av Mattila, 

Kaunonen, Aalto, & Åstedt-Kurki, (2014). Studien undersökte vårdares, patienters och 

närståendes perspektiv på hur stöd bäst erbjuds av personal. Metoder som diskuterades var att 

ge information, att finnas där, visa empati och våga hantera emotionella situationer. 

Patienterna ansåg att genom stöd skapades känslan av att vara en unik individ, därmed ansåg 

de sig vara viktiga för sjuksköterskan. De tyckte att stödet stärkte dem och bidrog till att 

kunna leva ett bra vardagsliv efter sjukhusvistelsen. I en studie av Klotz (2010) poängteras 

detta som betydelsefullt för hälsan. Patienter i den Amerikanska studien beskrev att hoppet 

förstärktes när en sjuksköterska engagerat lyssnat på dem, var insiktsfull och bekräftade oro. 

De säger också att fysisk närvaro var angeläget där ögonkontakt och ett varmt bemötande 

gjorde att de kunde anförtro sig till vårdgivaren samt gjorde att de vågade prata (Klotz, 2010).  

 

Inom vårdvetenskapen kallas denna typ av öppen dialog för vårdande samtal. Fredriksson 

(2012) menar att vårdande samtal ger upphov till hälsa och välbefinnande för patienten. En 

lidande människa blir ofta isolerad från gemenskap då lidande är svårt att förstå för andra 

människor. Han fortsätter med att betona att det är vårdarens ansvar att då försöka 

upprätthålla samtalet med patienten och bjuda in till vårdande kommunikation (ibid. 2012). 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att det är lika mycket patientens ansvar att vara aktiv i 

kommunikationen, men det är avgörande hur sjuksköterskan väljer att bjuda in till det 

vårdande mötet. Det måste finnas en ömsesidig tillit från både vårdgivare och vårdtagare för 

att ett vårdande möte och samtal ska bli bra. Rehnsfeldt (2012) säger att vårdgivaren kan 

förstå patienten i sitt lidande genom ontologisk ömsesidighet, även om inte patienten har 

möjlighet att yttra sig i ord. Genom det vårdande hermeneutiska mötet och ömsesidigheten 

kan en gemensam förståelse skapas på ett djupare plan (Rehnsfeldt, 2012).  

 

I denna studies resultat visade det sig att samtal kunde leda till lärorika möten för patienter. 

Det framkom att stöd och stödjande samtal med vårdpersonal öppnade patienters tankesätt 

från att tidigare ha nedvärderat sig själva till att se sjukdomen i ett nytt perspektiv. Samtal 

hjälpte dem inta ett nytt förhållningsätt i livet som HIV- positiv, hjälpte dem försonas med 

sjukdomen och se situationen i ett nytt ljus. Genom samtal och undervisning från 

sjuksköterskan kan patienten skapa nya sammanhang, få insikt och anta andra attityder. Den 

nya förståelsen kan leda till nyupptäckt energi och utveckling av förmågor för att kunna 

bemästra situationen (Lejsgaard & Huus, 2004). Dahlberg och Segesten (2010) skriver att om 
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vårdaren ser, lyssnar och förstår patienten och vad denne behöver, kan styrka hämtas ur det 

vårdande mötet. Det hjälper individen till en tillvaro präglat av välbefinnande där självkänslan 

stärks och det finns möjlighet till ett gott liv trots sjukdom. Wärnå-Furu (2012) skriver att 

känslan av välbefinnande öppnar individen för nya saker, leder oss in på nya vägar, gör oss 

förlåtande mot “jaget” samt suddar ut livets krav och påfrestningar.  

 

En stor del av forskningen kring HIV är centrerat kring stigmatisering och hur det erfars av 

patienter. Vidare forskning bör i större utsträckning inkludera vad som ökar HIV-patienters 

upplevelse av välbefinnande, trygghet och mod till att vara öppna med diagnosen. Det vore 

även intressant att undersöka hur allmänsjuksköterskor ser på sin kunskap om HIV. 

SLUTSATS 
Det framkom både positiva och negativa möten med sjukvården. Vid positiva möten hade 

vårdpersonal visat engagemang, varit inbjudande, pedagogiska och lyssnat på patienten vilket 

resulterat i välbefinnande. Samtal och stöd visade sig vara utvecklande för patienten vars 

acceptans för sjukdomen ökade likväl som självkänslan. Vid möten som upplevts negativa 

blev patienter lidande på grund av sjukvårdens bristande bemötande och ineffektiva 

kommunikation. Patienterna upplevde fördomar i form av okunskap, rädsla och kände sig 

särbehandlade gentemot andra patientgrupper. Bemötandet resulterade i minskat förtroende 

och trygghet till vården. Till följd valde vissa patienter att undvika sjukvård eller uppsökte 

vård där de kände sig trygga. Många patienter gömmer sin diagnos och öppenhet med 

sjukdomen bör istället främjas för att sprida kunskap och öka medvetenheten om 

stigmatisering. 
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Databassökning               Bilaga 1  

 
Databas Datum Sökord Antal träffar Antal lästa abstract 

Libris 2016-03-04 HIV 701  
 

  + Självbiografi 4 
 

4 

Libris 2016-03-04 HIV 701 
 

 

  + Biografi 20 
 

20 

Onesearch 2016-03-05 HIV+Biografi 11 
 

3 



                      

 

Exkluderad litteratur                     Bilaga 2 s. 1 (2) 
 

Titel Författare Tryck och 

granskning 

Beskrivning Motivering 

”I sin skugga”  

 

Walter Heidkampf Utgiven 2003 Skriver om sina erfarenheter om att leva 

med HIV men beskriver också möten med 

andra HIV-positiva och deras erfarenheter. 

Exkluderades då den är en roman.  

Bortom oskuldens 

tid 

 

Anna Ljung 2001 En etnologisk studie av moral, trygghet och 

otrygghet i skuggan av HIV  

Exkluderades då det är en avhandling.  

Man är inte så 

förståndig när man 

är sjutton år  

Barbara Samson 

Översättning 

Gunnel Strömberg 

Stockholm 1996 

Forum.  

 

Barbara smittas av HIV av sin pojkvän när 

hon är inlagd på ett behandlingshem.  

Exkluderades då boken är översatt till svenska och 

vården inte mottagits i Sverige.  

Livlinan som brast Eva Jansson Stockholm 

Informationsförlag 

1998 

 

Ett flertal individers upplevelse av att leva 

med HIV efter att ha blivit smittade vid 

behandling för blödarsjuka.  

 

 

Exkluderades då boken handlar om ett flertal 

personers berättelser och informanterna har en 

annan kronisk sjukdom.  

Som en osynlig 

sten i mitt hjärta 

 

Redaktörer 

Donald Boström 

& Mats Ögren 

Wanger  

 

Stockholm 

Leopard, 2009 

 

En samling berättelser från HIV-positiva 

världen över. De berättar om utstötthet från 

samhället men också om livsgnista.  

 

Exkluderades då boken handlar om ett flertal 

personers berättelser och materialet insamlats 

globalt.  

Fångad i flykten  Lars – O. 

Westerholm  

Stockholm 

Brevskolan, 1989 

 

Lars berättar om sitt liv som HIV-smittad. Exkluderades för att boken inte var tillgänglig 

Kampen för ett 

mirakel Är AIDS-

gåtan på väg att 

lösas?  

 

Mahlon Johnson 

Medförfattare 

Joseph Olshan 

översättning 

Lisbet Holst  

 

Malmö Richter, 

1997 

Faktagranskning 

Bertil Christensson 

Författaren till boken är läkare som smittats 

av en olyckshändelse av HIV vid en 

obduktion. 

 

Exkluderades då boken är översatt till svenska och 

vården inte mottagits i Sverige.  
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Lasses vår Lars Claesson  Veinge: Mikael 

Claesson Eriksson, 

cop. 2013 

 

Handlar om Lasses liv med HIV och 

AIDS, om kärlek, vänskap och hur man 

lever ett betydelsefullt liv trots sjukdomens 

utfall.  

Exkluderades för att boken inte var tillgänglig 

Sighsten Sighsten 

Herrgård Carl 

Otto Werkelid 

 

Stockholm Norstedt, 

1988 

 

Boken handlar om Sighstens kamp mot 

HIV och hans glamorösa liv som 

modeskapare. År 1987 berättade han för 

allmänheten att han var HIV-smittad. 

Exkluderades för att boken inte var tillgänglig  

Några dagar till: en 

ung kvinnas kamp 

mot aids i 

Botswana  

 

Anna Koblanck Stockholm Ordfront, 

2004 

 

Handlar om en ung kvinna som lever i 

Afrika och kämpar mot sin sjukdom aids. 

 

Exkluderades då vården inte mottagits i Sverige. 

En hand att hålla i: 

en tonårings kamp 

mot AIDS  

Vigdis Rabben Alingsås: Trots allt, 

1994 

 

Handlar om en tonårings berättelse och 

kamp om aids.  

 

Exkluderades då vården inte mottagits i Sverige. 

Ana´s Story: A 

Journey of Hope 

Jenna Bush New York, Harper 

Collins, 2007 

En ung flicka blir smittad av HIV vid 

födseln. 

Exkluderades för att boken är skriven på engelska 

och vården inte mottagits i Sverige. 

Upplevelsen av att 

leva med HIV- från 

1980-talet fram till 

2010-talet. 

Åsa Rönning 

och Emelie 

Rönndahl. 

Blekinge Tekniska 

Högskola, 2014 

Handlar om människors upplevelser av att 

leva med HIV baserad på tre patografier 

som analyserats.  

Exkluderades för det är en uppsats.  

Den lilla flickan i 

Vintervelodromen 

Annette Muller Hässleholm Perenn 

tyckt i Kristianstad 

2009 

Handlar om en flickas uppväxt i Paris 

innan andra världskriget och handlar inte 

om HIV.  

Exkluderades då författaren inte hade HIV.  

Puma Swede: mitt 

liv som porrstjärna 

 

Puma Swede 

och Jan Ekholm 

Lind & Co utgiven 

2012 

Handlar om Pumas liv där hon berättar om 

hennes yrke, normer i samhället och oron 

inför HIV testen.  

Exkluderades då boken i större utsträckning 

fokuserar på annat än HIV-diagnosen.  

Fotspår – Om HIV 

och om att leva  

Steve Sjöquist Halmstad 2010 

Elisabeth Helldorff, 

Bilda förlag 

Är en samling krönikor om Sjöquists 

erfarenheter om att leva med HIV men 

även andra HIV-positiva människors 

upplevelser. 

Exkluderades då boken är en samling krönikor. 



                      

 

Kvalitetsgranskning                  Bilaga 3 
 

Titel Författare Tryck och 

Granskning 

Beskrivning 

Mitt 

Positiva Liv 

Andreas 

Lundstedt & 

Cecila 

Blankens  

Stockholm Nordstedts 

förlag 2012 

Scandbook 

Falun  

Andreas berättar om sitt liv som HIV-positiv och hur han klarar av att dölja sin sjukdom för 

vänner och familj i över tio år. Han skriver om sin karriär och all den press han känner, men 

även om de känslor och upplevelser som sjukdomen medför och hur han bemöts av sjukvården. 

Livsfrågor Steve Sjöquist Stockholm Bilda förlag 

1999 

Borås  

Redaktör Synnöve Özer  

I boken kan man läsa om Steves intresse för livsåskådningsfrågor och hur han relaterar dessa till 

livet med HIV. Steves drar många paralleller om funderingarna till sitt jobb med 

funktionshindrade barn och ungdomar. Han drabbades av viruset under det sena 80-talet och har 

länge varit öppen med sin HIV-diagnos. Idag kämpar han med att sprida kunskaper kring HIV 

genom att föreläsa, om bland annat de många gånger han upplevt fördomsfullhet i samhället 

men även inom vården. 

Pånyttfödd Kenth 

Fredriksson 

Egenutgivning via 

Solentro, Malmö 2014 

 

Kenth fick sin diagnos 2010. I boken berättar han om sitt liv och hur han fått kämpa för att våga 

vara ärlig mot sig själv angående HIV-infektionen. Han beskriver de motgångar han upplevt och 

hur han fått strida för sina rättigheter i samhället och i vården. Han beskriver flera tillfällen då 

han upplevt sig bli behandlad fel av sjukvården. 

Ophelias 

resa 

Ophelia 

Haanyama 

Ørum & 

Agneta 

Larsson 

Bookwell OY Finland 

2007 

Bokförlaget Atlas 

Ophelia kom till Sverige i början på 1990 talet och strax därefter fick hon sitt HIV besked. Hon 

berättar om sina upplevelser av svensk sjukvård och skriver även situationen i hemlandet 

Zambia. I Sverige får Ophelia tillgång till bromsmediciner och samtidigt dör många av hennes 

nära och kära i Zambia av samma sjukdom. Hon dras hela tiden med skuldkänslor och den 

ständiga oron av att inte vara tillräcklig. 

Smittad – 

Ett 

personligt 

dokument 

Gustav 

Jonsson och 

Britt Jonsson 

Kristianstads Boktryckeri 

AB 1988 

Tidens Förlag Stockholm 

Året är 1983 och Gustav får ett brev hemskickat där det står att han och hans fru måste komma 

och HIV-testa sig. Det visar sig att Gustav har blivit smittad av HIV efter en blodtransfusion 

från en operation. Nu tvingas han och hans fru leva med ständig oro, rädsla för stigmatisering 

och regelbundna besök på infektionskliniken. Det finns ännu ingen medicin mot viruset. 



                      

 

 


