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Sammanfattning    

Studiens syfte är att beskriva hur människor som lever med hiv, i en stad i västsverige, 

erfar den egna hälsan. Studien har genomförts med semistrukturerade intervjuer och 

analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Genom bearbetning av textdata blev 

resultatet fyra kategorier: vitalitet för människan som lever med hiv, kampen med mitt 

liv, utsatthet på grund av fördomar och okunskap och sorg är att inte kunna leva ett 

önskat liv. Med tillhörande underkategorier: accepterad för den jag är, strävan efter 

balans, mognat som människa, frihet att kunna leva mitt liv, livet är som det är, klar 

med livet, skuldbelagd på grund av hiv, livrädd för okunskap, objektifierad som 

människa, stort ansvar är en börda, tar min energi, ledsen över människors fördomar, 

begränsad i livet, jag har förändrats och oärlig då jag inte kan berätta. Resultatet visar 

att Vitalitet för människan som lever med hiv upplevs då informanterna bland annat 

erfar mod att vara öppen om hiv. Kampen med mitt liv upplevs då informanten beskriver 

svårigheten att acceptera ett liv med hiv. Rädsla beskrivs som en kamp i samband med 

att bli avvisad. Utsatthet på grund av fördomar och okunskap upplevs till exempel då 

vårdpersonal avslöjar informanternas hiv öppet. Sorg är att inte kunna leva ett önskat 

liv och beskrivs i samband med hur livet förändrats efter hivdiagnosen. Diskussionen 

skildrar  bland annat hur informanterna upplever att livet blivit begränsat på grund av 

biverkningar och rädslan att inte våga avslöja hiv för närstående. Välbefinnande upplevs 

då informanterna erfar frihet. Stigma är förekommande från samhället och 

informanterna själva. 

 

 

Nyckelord:  Hiv, living with hiv, caring science, lifeworld, wellbeing, health, stigma, 

Sweden. 
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INLEDNING 

”Att jag var hivbärare var till en början en vag känsla hos mig. Efter en tid var den en 

del av mig. Den kom smygande, men allt oftare. På dagen kunde jag styra bort den med 

olika engagemang, arbete och umgänge med människor. När natten kom hade jag ingen 

chans att smita.  På samma sätt som man är naken när kläderna är av var jag avklädd 

på insidan. Under sömnlösa nätter pratade jag med mig själv om hur vida jag var 

smittad eller inte, och jag pendlade hela tiden mellan ja och nej.” 

                                                                                                            

                                                                                                           (Sjöquist 1999, s. 19) 

 

Båda författarna har tidigare arbetat på strokeavdelning och en av författarna jobbar som 

administratör på den ideella föreningen. Under ett samtal uppgav en informant, som 

lever med hiv och var drabbad av bröstcancer, att hälsan upplevdes som god gällande 

hivinfektionen. Men hälsan erfors sämre angående bröstcancern. Detta på grund av att 

cancersjukdomen gav fysiska besvär, vilket inte hiv gjorde. Efter detta möte väcktes 

idén, om hur hälsa upplevs av människor som lever med hiv, då ämnet fick författarna 

att reflektera. I denna kvalitativa och empiriska intervjustudie kommer författarna att 

beskriva hur människor, som lever med hiv, upplever den egna hälsan. Enligt 

Folkhälsomyndighetens (2015a) innebär vården, för patienter som lever med hiv, möten 

med många olika yrkesprofessioner så som läkare, kuratorer och sjuksköterskor. Idag 

finns effektiv medicinskt behandling av hiv, så kallad antiviral terapi. Denna behandling 

botar inte hiv, men det går att leva med sjukdomen. Kamratstödjande verksamheter 

finns likväl för patienterna och deras närstående, via ideella organisationer. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2015a) finns det idag en okunskap om hiv och människor som 

lever med hiv utsätts fortfarande för fördomar samt diskriminering. Detta beror på 

okunskap och rädsla. Dahlberg och Segesten (2010, s. 80) skriver att hälsa och 

upplevelsen av att ”må bra” fortfarande kan erfaras trots svår sjukdom. Likaså kan 

möjligheten finnas att genomföra livsprojekt då människan bär på en kronisk sjukdom. 

Med tillgång av professionell hjälp från vården kan möjligheten till välbefinnande 

främjas hos den som bär på sjukdom.  
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BAKGRUND 

Vad innebär Humant immunbristvirus (HIV)? 

Enligt Lama och Planelles (2007, s. 1) inkluderar infektion av hiv en komplex cykel, där 

hivviruset binder in till cellmembranet via fusion. Hivviruset utnyttjar likväl 

receptorerna hos proteiner, som har betydelse för immunförsvaret och 

inflammationsprocesser i den mänskliga kroppen. Folkhälsomyndigheten (2015b) 

skriver att hiv är ett retrovirus som lagras i kroppens arvsmassa. Hiv har jämförelsevis 

låg överförbarhet, bortsett från de första veckorna då överföringen nyligen har skett 

samt om aids (aquired immunodificency syndrome) skulle utvecklas.  Hiv kan överföras 

genom vaginalt, analt och oralt sex.  Hiv kan likväl överföras via blod, till exempel om 

en människa delar spruta med en annan människa eller via organtransplantation. 

Överföring av hiv kan ske vid graviditet, amning och förlossning, från mor till barn. Hiv 

överförs inte genom sociala kontakter.  

I Sverige lever cirka 7000 människor med hiv varav 130 är barn under 18 år 

(Folkhälsomyndigheten 2015a). Det lever cirka 30-35 miljoner människor med hiv, i 

världen och ungefär 400-500 fall av hiv rapporteras varje år i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten 2015b). 

Symtom efter överföring av hiv, uppträder några veckor efter överföringstillfället, då en 

primärinfektion uppstår. Detta kan innebära symtom som svullna lymfkörtlar, ont i 

halsen och feber. Yttringarna i kroppen är snabbt övergående och ett fåtal av 

människorna som drabbats av hiv får inga symtom alls. Det kan ta många år efter 

överföringstillfället tills sjukdom uppstår. I den senare fasen bryts immunförsvaret ned 

kraftigt, varpå kroppen drabbas av olika infektionssjukdomar och cancerformer, till 

exempel Karposis sarkom. De sekundära infektionssjukdomarna leder till stadiet som 

kallas för aids. Idag finns läkemedel som bromsar sjukdomsförloppet, sänker 

virusmängden radikalt och höjer därmed immunförsvaret. Men det går inte att bota hiv. 

Läkemedlen namnges antiviral behandling. Om inte antiviral behandling sätts in anses 

hälften, av de som drabbats av hiv, insjukna i aids inom 10 år (Folkhälsomyndigheten 

2015b). Bromsmedicinering och antiviral terapi/ behandling är detsamma och dessa 

benämns under arbetets gång.  

Den Schweiziska AIDS- kommissionen framförde 2008 att hivpositiva som står på 

välintsälld antiviral behandling, inte bör löpa risk att överföra hiv vid sexuella 

kontakter. Ämnet blev åter igen aktuellt 2011 då HPTN-052 studien publicerades. 

Studien inkluderar 1763 par där en människa är hivpositiv och den andra parten är 

hivnegativ, vid studiens början. En randomisering av paren skedde där två grupper 

bildades. Samtliga hivpositiva i den ena gruppen fick starta antiviral behandling vid 

studiens start och de övriga som levde med hiv, i den andra gruppen, fick avvakta med 

behandlingen. Paren följdes prospektivt under 2007-2010. Studiens resultat påvisade att 

tidig start av antiviral terapi, med samtidig rådgivning och användning av kondom 

innebar en 96% minskning av att överföra hiv vid sexuellt umgänge. Detta  jämfördes 

med senare insättning av antiviral behandling. Den nya smittsamhetsrapporten kom 

2013, i Sverige och utgår från HPTN-052 studien. Utifrån smittsamhetsrapporten 

innebär en välinställd behandling och användning av kondom, vid till exempel vaginalt- 
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och analt samlag, minimal risk för överföring av hiv. Detta gäller troligen också om 

kondom inte skulle användas i denna situation. Dock finns det inte tillräckligt med 

vetenskapligt stöd för detta påstående ännu, enligt den utförda studien HPTN-052.  

Anledningen till detta är att kondom rekommenderades till deltagarna i HPTN-052 

studien. Risken för överföring av hiv är mycket låg vid oskyddat samlag. Enligt en 

diskussion mellan The British HIV Association (BHIVA) och Expert Advisory Group 

on AIDS (EAGA) uppges det att överförbarheten av hiv är extremt låg, då människor 

som lever med hiv står på antiviral terapi samt som inga andra överförbara 

könssjukdomar föreligger. Förväntad livslängd hos människor som lever med hiv, i i-

länder, har ökat och är nästan jämlik med de som inte lever med hiv. Överföringen av 

hiv från mor till barn, vid förlossning är mindre än 0,5 procent, när kvinnan står på en 

välinställd antiviral behandling innan födsel (Folkhälsomyndigheten 2014c, ss. 9, 10, 

12, 15). Smittsamhetsrapporten har betydelse för vår studie för att påvisa att ett liv med 

hiv kan innebära ett långt liv med låga virusnivåer av hiv, en god hälsa och minimal risk 

för att överföra hiv. Ridgers (2013, s. 44) skriver att idag anses hiv vara en kronisk, 

behandlingsbar sjukdom. Människor som lever med hiv kan leva ett näst intill normalt 

liv. Den antivirala behandlingen har gett dessa förutsättningar.   

 

Tidigare forskning 

Författarna utförde kunskaps- och informationssökning via olika databaser för att 

undersöka om det fanns underlag för aktuell studie. Kunskap- och 

informationssökningen utfördes via i databaserna; Summon, Cinahl samt PubMed. 

Inklusionskriterierna i samtliga databaser var: English language, orginale articles, peer 

reviewed, årtal; 2005 – 2015. Exklusionskriteriet var: artiklar äldre än tio år. De sökord 

som användes var: hiv, living with hiv, caring science, lifeworld, wellbeing, health, 

stigma, Sweden, health promotion, hivinfected persons, reflection, learning, lived 

experience, nursing, phenomenology, qualitative study, patients participation, coping, 

aids, hivinfection, lived body, experience, health professionals, content analys och 

illness. Sökorden kombinerades på olika sätt för att passa in på syftet samt med ordet 

AND för att öka sökningens bredd, till exempel; hiv AND stigma AND Sweden och hiv 

AND health AND Sweden. Sökningarna som utfördes visade att artiklar utförda i 

Sverige var sällsynta samt att forskningen i uppkomna artiklar var vinklade mot 

specifika grupper i samhället. Likväl saknades artiklar om hur människor som levt med 

hiv under en längre tid uppfattade den egna hälsan.  

Zhou (2010, ss. 314-317, 319-320) skriver i en studie, baserat på levda erfarenheter, 

utifrån människor som lever med hiv i Kina, att en diagnos med hiv påverkade 

upplevelsen av de olika dimensionerna av tid samt de levda erfarenheterna. Den linjära 

tiden påverkades när människan blev drabbad av hiv. Nutiden erfors som bra enligt 

forskningspersonerna, men upplevelser av ovisshet fanns, för hur morgondagen kommer 

att utspela sig. Den relationella tiden kretsade kring förpliktelser till familjen samt 

sociokulturella aspekter att förhålla sig till. Gällande den rekonstruerade tiden var det 

möjligt att nå självförverkligande, försoning och eventuellt lycka. Tidens dimensioner 

är inte alltid beroende av hivinfektionens progress, utan påverkas snarare av människans 

intentionalitet. Faktorer som påverkar upplevelsen av tid är hälsostatus, familj, socialt 

stöd och i vilket stadium sjukdomen befinner sig i. Resultatet visar likväl på att svaren 
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var varierande gällande hur människorna kunde rekonstruera egentiden. Då personliga 

faktorer spelade in i sammanhanget ifrågasattes likväl hur essentiellt det är att belysa 

fenomenologins grund gällande: tid för att hantera det som hänt och finna 

välbefinnande, för de som lever med hiv och aids. Studien beskriver att efter 

hivdiagnosen, erfors svårigheten i att göra långsiktiga mål, till exempel studera. Då 

prioriteringen var att jobba för att överleva. Livet involverade att uthärda fattigdom och 

spara på tiden och fysisk/själslig energi. Frågan som ställdes av en andel av studiens 

deltagare, som diagnostiserats med hiv, var även om det var värt att kämpa, då hälsan ej 

erfors vara god på grund av hivinfektionen. I vissa fall avslutades det sociala livet med 

vänner och bekanta, då de ansågs ha bättre hälsa. Detta på grund av att tankarna blev för 

tunga att hantera, gällande att att hälsan ej var god eller att framtiden inte kunde 

planeras. En andel deltagare uppgav att de blivit bättre människor efter hivdiagnosen. 

Det viktigaste inom kinesisk kultur var likväl att vara vid liv. Men även att kunna vara 

duglig och ta hand om föräldrarna. Döden ansågs som en befrielse från ekonomiska 

problem samt psykiskt lidande. Enligt resultatet av intervjuerna, gällande den 

rekonstruerade tiden, upplevde studiens deltagare att utan hopp var ett liv med hiv 

meningslöst.  

Côté, Bourbonnais, Rouleau, Ramirez-Garcìa, Couture, Massé och Tremblay (2015, ss. 

168-169) skriver att när informanterna fick hivdiagnosen startade den levda 

erfarenheten av att sjukdomen stannat i progressionen. Majoriteten av människorna 

upplevde stress, skam, sorg och en andel blev chockade då de fick reda på att de 

drabbats av hiv. Rädslan de erfor i samband med kännedom om egen hivstatus, var 

relaterat till död och ensamhet. Somliga upplevde aggression emot partnern som 

överfört hiv till dem. Ett fåtal upplevde ingen reaktion alls, vid bekräftelsen av 

diagnosen. Några av informanterna accepterade genast eller efter några månaders tid, att 

de var hivpositiva. Acceptansen av sjukdomen var en process som utvecklades över tid. 

Det förekom att de som drabbats av hiv slutade leta efter en partner och höll hivstatusen 

dold.  

Côté m.fl. (2015, s. 169) skriver att förnekelse av hivdiagnosen existerade likväl, detta i 

samband med att kunna hantera den nya livssituationen. De viktigaste faktorerna för de 

människor som diganostiserats med hiv var relationer med familj, nära vänner, att bli 

behandlade väl samt att ha gott psykiskt välbefinnande, trots hivdiagnosen. Den 

psykiskt goda hälsan involverade att kunna erfara personlig tillväxt, uppleva mentalt 

välmående och ha god hälsa. Andra faktorer som upplevdes viktiga var även att kunna 

ha ett aktivt sexliv, god ekonomi, ett bekvämt hem och kunna utföra projekt. Några av 

informanterna fortsatte att leva ett ”normalt” liv, med minimala förändringar och andra 

ändrade sina vanor gällande sexlivet. Somliga av de som levde med hiv, blev pålästa om 

sjukdomen och ändrade därefter vanor gällande sexliv, för att inte överföra hiv till andra 

eller insjukna själva. Många av informanterna upplevde missnöjsamhet över sexuella 

relationer och ett obefintligt sexliv, efter bekräftad hivdiagnos. En del vågade inte 

berätta för en ny sexuell partner att de bar på hiv. De människor som upplevde 

förnöjsamhet inför deras sexliv hade oftast en fast- eller öppen relation.  

Den levda erfarenheten hos informanterna innebar en paradox. Nämligen att de 

upplevde god hälsa, hopp, hade framtidstro och var nöjda med livet men oroade sig för 

att hiv skulle utvecklas till aids. Informanterna beskrev hiv som en ”tidsbomb”, som 
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kunde leda till progress och utmana deras hälsa. Några av de människor som drabbats 

av hiv ansåg att framtiden skulle komma att bestå av: ensamhet, lidande, oförmåga att 

kunna utföra planer samt projekt. Dock fanns ett förtroende för forskningen och 

utvecklingen av nya antivirala behandlingar. Somliga av informanterna hanterade 

ovissheten om sjukdomens utveckling genom bortträngning samt att inte livnära de 

negativa tankarna. Att ta en dag i sänder, är ett uttryck som förekom. Gällande 

kontakten med vården var många utav informanterna nöjda med hur de blev bemötta av 

vårdpersonalen. Studien beskriver likväl upplevelsen av att det var givande att kunna få 

prata om hur det är att leva med hiv och den egna hälsan, då anonymitet gällande 

hivstatusen förekom i det dagliga livet. Vid besök på sjukhuset var det enda gången då 

ämnet kunde lyftas obehindrat. En andel av deltagarna som levde med hiv uppgav att 

vid besök hos sjukhusen var det enda gången som de blev påminda om att de bar på hiv 

(Côté m.fl. 2015, ss. 170-171). 

I en studie erfar informanterna att stigmat kring hiv, upplevs olika och varierar beroende 

på de olika faserna i sjukdomen och sammanhangen i livet. Vårdpersonal kan påverka 

upplevelserna av stigma hos deltagarna i studien, genom att förstärka stigmatiseringen 

eller agera coacher för att motverka stigma. Studiens deltagare påverkas av samhällets 

stigmatisering, gällande hiv.  Upplevelsen av vilken sjukvård informanterna bör få, hur 

vårdpersonalen agerar och hur informanterna ser på sig själv samt eget beteende, i 

samband med att leva med hiv, påverkas likväl av stigma (Taylor 2001, s. 797). Utifrån 

en studie, gällande kvinnor som lever med hiv i Thailand, beskriver informanterna att 

det får leva en dag i taget och att det är en kamp. Deltagarna i studien  beskriver kampen 

att leva med hiv som ensam. Skammen av att leva med hiv erfars vara övergripande och 

att eventuellt bli avvisad, om informanterna avslöjade hivstatusen för familjen, innebar 

en rädsla. Samtliga av deltagarna var likväl förargade på partnern som överfört hiv till 

dem, men de ville inte fördöma partnern då det trodde att människan hade nog med 

lidande (Ross, Sawatphanit, Draucker, och Suwansujarid 2007, ss. 735-736). 

Föregående forskning har ej detaljerat beskrivit hur människor som lever med hiv, i en 

stad i västsverige, upplever den egna hälsan. Varför vi valt att fördjupa oss i ämnet. 

Detta på grund av att det kan vara av betydelse för vårdpersonal, som kommer i kontakt 

med människor som lever med hiv. Men även väsentligt för de människor som lever 

med hiv och söker vård. 

 

Livsvärldsperspektiv och Levd kropp 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 128) innebär livsvärlden, världen så som den 

erfars, ett sätt för att närma och förstå oss själva samt världen runt omkring. Livsvärlden 

är något som kan delas med andra men är individuell hos varje människa. Hörberg, 

Ozolins och Ekebergh (2011, s. 6) skriver att utmaningen är att inkludera 

livsvärldsperspektivet i vårdandet. Sjuksköterskans insikt i livsvärldsperspektivets 

betydelse i vårdandet, kan leda till att patienten som vårdas stärker den egna hälsan. 

Ekebergh (2007, s. 342) skriver att sjuksköterskan bör utföra omvårdanden med 

reflektion och öppenhet i relationen till patienten.  För att stödja förmågan att reflektera 

bör handledning för sjuksköterskan ske kontinuerligt.  
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Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 131-132) innehåller kroppen minnen, 

upplevelser samt är ”levd” och kan aldrig bortlämnas, den upplevs oavbrutet, 

människan har inte en kropp utan är kroppen. Det existensiella upplevelserna är 

sammanflätade i kroppen, tankar kan inte skiljas från känslor. Till exempel säger vi inte 

att vi är själsligt ledsna, utan vi är ledsna.  Mcormick (2011, s. 75) beskriver att kroppen 

bär människan genom livet och i världen. Kroppen gömmer förlust och smärta och 

bestämdhet kan finnas till att upprätthålla balansen mellan den yttre samt inre levda 

kroppen. Enligt Wiklund (2003, ss. 48, 50) ger kroppen människan möjligheten till ett 

levande förhållande, via tid och rum. Detta på grund av att vi är vår kropp. Det är 

genom kroppen som vi förhåller oss till världen. Kroppen blir därför viktig för vår 

identitet. 

 

Vårdandet ur ett patientperspektiv 

Kiessling och Kjellgren (2004, ss. 32-33) menar att patienten har ett behov av att 

uppleva delaktighet i vården och den egna vårdprocessen. Denna delaktighet kan 

inskränkas från vårdens sida, på grund av bristande tid för samtal hos både ansvarig 

läkare och vårdande personal. Patientens upplevelse av vårdpersonalens tidsbrist får till 

följd att inte vilja störa och kan uppfattas som ett hinder för att kunna ställa frågor eller 

genomföra ett samtal. Likväl kan patienten uppleva en påtvingad delaktighet för att 

bevaka den egna vårdprocessen. Samtalet kan inte bara ses som utbyte av information 

utan även som en stärkande del av patientens förståelse för sjukdomen och dess process, 

vilket skapar ökad delaktighet i den egna hälsan. Patientens möjlighet till att ha 

synpunkter på vårdandet, där vårdpersonalen aktivt lyssnar samt medverkar i dialogen, 

ger en ökad möjlighet till upplevelsen av delaktighet och välbefinnande i vårdprocessen 

för patienten.  

 

Kiessling och Kjellgren (2004, ss. 32-33) skriver att en trygghetsfaktor för patienten är 

likväl att uppleva en kontinuitet i kontakten med vårdpersonal. Denna kontinuitet skapar 

även trygghet och påverkar patientens medverkan i vårdprocessen positivt samt 

motverkar brister och missförstånd i vården kring patienten. Genom att uppleva 

delaktighet erfars kontroll, vilket ger en upplevelse av trygghet. Likväl kan behovet av 

kontroll och ansvarstagande upplevas negativt om människan inte erfar tilltro till vården 

eller om hälsotillståndet är illa. Den energi som patienten har bör istället disponeras för 

att bli frisk. Genom att patienten har kontroll över vårdprocessen och den egna hälsan, 

ställer det krav på att vårdande personal är informativ och uppdaterad kring patientens 

behov och vård. Då förändringar i vården sker och information om förändringar ej 

delges uppstår en otrygghet och osäkerhet hos patienten. Patienten kan i dessa 

situationer uppleva ett påtvingat kontrollbehov då vårdpersonal glömmer bort att 

informera om eventuella förändringar. Att vara patient och delta aktiv i den egna vården 

kräver engagemang och kraft, vilket inte alla människor har på grund av sviktande hälsa 

och ork. Därför behöver vården vara lyhörd och följsam för att främja en god 

hälsoprocess hos patienten. 
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Vad innebär hälsa? 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 62-67) beskriver hälsa genom livsmod, livskraft och 

livslust, vilket uttrycks individuellt hos varje människa. Livsmodet ger människan 

modet och styrkan att möta livet. Genom livslusten skapas möjligheten till att vilja leva 

livet. Livskraften kännetecknas av förmågan att leva och kan även beskrivas som 

vitalitet och livsduglighet. Genom stillhet och vila uppstår livsrytm, där rörelse i såväl 

livet som i organ och rörelseapparat, påverkar hälsan. Rörelse innefattar såväl 

intellektuella, känslomässiga aspekter samt tidsuppfattning. Vid rörelse uppfattas hälsan 

som närvarande, människan upplever välbefinnande och när rörelsen är inskränkt erfars 

det som ohälsa. Att inneha hälsa och uppleva välbefinnande ger människan möjlighet 

till genomdrivande av livsprojekt. Vid stillhet sker återhämtning och reflektion, vilket 

betyder att människan ej är overksam, utan vilar under ett avbrott från aktivitet. 

Omväxling i livet innebär vila och aktivitet, vilket skapar livsrytm.  

  

Enligt salutogenic orientering innebär det koncentration på att främja hälsan och där 

med mindre agerande utifrån riskfaktorer, gällande en människas sjukdom eller ohälsa. 

Utifrån salutogenesen och med fokus på faktorer som motiverar, stärker de även hälsan. 

Detta istället för att koncentrera sig på riskfaktorerna med sjukdomen. Att se hela 

människan och inte bara sjukdomen kan med salutogenesen leda till en omfattande källa 

för progressen till en god hälsa (Antonowsky 1996, s. 18). Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010, s. 52) innebär vårdvetenskapens perspektiv på hälsa mer än fungerande 

biologiska funktioner. Dessa funktioner samexisterar med upplevelsen av hälsa och 

utifrån hälsans alla aspekter. Människor med komplicerade sjukdomar kan likväl 

uppleva hälsa.  

 

De grundläggande ansvarsområdena för sjuksköterskan är att lindra lidande, främja 

hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa. All vård skall ges med respekt för 

människan oberoende av funktionsnedsättning eller sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening 2012, s. 3). Begreppet hälsa är komplext och tolkas på olika vis 

inom sjukvården (Dahlberg och Segesten 2010, s. 47).  Ett flertal människor har 

kunskap som inte är uppdaterad, gällande hiv. Idag finns tillgång till bromsmedicinering 

som ger möjligheten till att kunna leva med hiv (Folkhälsomyndigheten 2015a).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Ungefär 7000 människor lever med hiv i Sverige. Hiv kan idag behandlas med livslång 

medicinering, vilket bromsar sjukdomsprocessen. Med en välinställd 

bromsmedicinering är överföringen av hiv minimal.  Tidigare forskning visar att 

drabbas av hiv innebär emotionell stress, hälsan påverkas och upplevs olika. Bland 

annat på grund av sjukdomen, personlighet hos människan, samhällets okunskap om 

hiv, normer och värderingar. Tidigare forskning beskriver likväl att rädsla erfors 

gällande att berätta om hivstatusen samt att bli avvisad som följd. Hivstatusen hölls 

likväl dold på grund av människors okunskap, stigma och fördomar. Att uppleva 

välbefinnande efter hivdiagnosen ansågs vara viktigt för de människor som lever med 

hiv. Livsvärlden är individuell och innebär världen så som den upplevs. Det är via vår 

kropp som vi förhåller oss till världen. Kroppen blir därför essentiell i relationen till vår 

identitet. Gällande vården bör lyhördhet infinnas i samtalet med patienten. Detta för att 
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utgå ifrån patientens behov vid främjandet av hälsa. Upplevelsen av hälsa påverkas av 

olika faktorer och hur hälsa uppfattas är relativt. Tidigare forskning gällande hur den 

egna hälsan upplevs, saknar fördjupad kunskap från människor som lever med hiv, i en 

stad i västsverige. Aktuellt examensarbete avser därför att undersöka hur den egna 

hälsan upplevs av människor som lever med hiv, i en stad i västsverige.  

 

FRÅGESTÄLLNING 

Hur upplever människor som lever med hiv, i en stad i västsverige, den egna hälsan? 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur människor, som lever med hiv, i en stad i västsverige, upplever 

den egna hälsan.  

 

METOD 

Metodval 

Studien bygger på en kvalitativ, innehållsanalys genom en induktiv analysprocess med 

manifest ansats. Studien utförs via semistrukturerade intervjuer baserat på en analys av 

Lundman och Hällgren Graneheim (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, ss. 189-199). 

Lundman och Hällgren Graneheim (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, s. 189) skriver 

att den kvalitativa metoden utgår ifrån människans egna erfarenheter relaterat till 

lidande, vård och hälsa. Kvalitativ innehållsanalys används för att tolka och granska 

texter från bland annat intervjuer inom beteendevetenskap, vårdvetenskap och 

humanvetenskap. Koncentration vid analysen av innehållet, skall vara att identifiera 

likheter och olikheter i textens innehåll, dessa tillsammans kan skapa kategorier.  Texten 

döljer såväl manifest som latent innehåll där forskarens roll är att tyda det som utrycks 

utan att påverka innehållet av texten via egen förförståelse. Det uppenbara innehållet i 

en text, det så kallade textnära innehållet, benämns som manifest innehåll och kallas för 

kategorier medan det latenta innehållet kan uttryckas som ett underliggande budskap i 

texten och benämns som teman. Enligt Friberg (2006, s. 87) syftar den kvalitativa 

forskningen till att skapa djupare förståelse för människan och dennes upplevelse av ett 

fenomen. 

 

Urval och datainsamling 

Forskningspersonerna benämns som informanter och deltagare, i studien. Urvalet var 

randomiserat och bestod av sex forskningspersoner med blandad könsfördelning. 

Randomiseringen utgjordes genom att personalen i den ideella föreningen slumpmässigt 

kontaktade medlemmar ur medlemsregistret, via mail. Informanterna bestod av fem män 

och en kvinna i åldrarna 40-72 år. Inklusionskriterierna var att forskningspersonerna 

skulle: vara bosatta i en stad  i västsverige, alla leva med hiv och haft en känd 

hivdiagnos >2år. Informanterna skulle likväl vara myndiga och medlemmar i den 

ideella föreningen. Exklusionskriterierna var: icke hivpositiva människor som har haft 

en känd hivdiagnos <2 år, omyndiga människor, att de ej är bosatta i en stad i 

västsverige eller inte är medlemmar i den ideella föreningen.  



9 

 

Studien ämnade utföra en datainsamling via semistrukturerade intervjuer, via en ideell 

förening, vars fokus är på: stöd, rättigheter för människor som lever med hiv och är en 

mötesplats för människor berörda av hiv.  En av författarna jobbar som administratör på 

den ideella föreningens kontor och fick genom timanställningen möjlighet till att 

kontakta föreningen inför studien. Personalen i den ideella föreningen kontaktades via 

telefon, studiens ämne och syfte förklarades och en förfrågan gjordes om frivilliga 

informanter kunde kontaktas för deltagande i studien. Personalen och ordförande i den 

ideella föreningen godkände, via telefon och mail, att informanterna kunde kontaktas. 

Forskningspersonerna kontaktades senare randomiserat under två veckor, via mail och 

telefon av personalen i den ideella föreningen och en förfrågan gjordes om det kunde 

tänkas delta i studien. Då sex deltagare godkänt att de ville medverka fick författarna 

tillgång till informanternas mailadresser. Via mail kontaktades senare informanterna och 

fick  information om vad studien skulle behandla. Vid godkänt deltagande bestämdes 

därefter enskilt möte med varje informant i veckorna 9-11, i den ideella föreningens 

lokaler. Datum, tid och när vi kunde utföra intervjuerna i den ideella föreningens lokaler 

bestämdes enskilt med varje deltagare via mail. Datainsamlingen beräknades ta cirka 60 

min. för varje enskild intervju. I bilaga 1 presenteras kortfattat intervjuerna och 

transkriptionshistoriken. Alla intervjuerna utfördes av författarna gemensamt och 

spelades in för att senare transkriberas. Eftersom samtalen skulle utgå från en 

semistrukturerad intervju, ställde författarna tre inledande frågor, se bilaga 2. Därefter 

lät författarna informanterna föra ett fritt samtal varpå författarna ställde följdfrågor för 

att utveckla svaren.  

 

Författarna hade ingen möjlighet att påverka urvalet av informanter då vi ej har haft 

tillgång till den ideella föreningens medlemsregister. Personalen som sökte informanter 

till studien fick information av inklusions- och exklusionskriterierna för studien. 

Författarna ingav muntligt förtroende till personalens urval av informanter och att de 

fullföljde kriterierna för studien samt att urvalet gjordes randomiserat, se föregående 

text under rubriken ” Urval och datainsamling”. 

 

Dataanalys 

Det transkriberade textmaterialet från sex intervjuade informanter, utgör studiens 

analysenhet. Analysenheten analyserades med induktiv, kvalitativ innehållsanalys samt 

manifest ansats. Analysenheten, textmaterialet, vilka transkriberades från ljudfiler, 

bearbetades först individuellt. Den första bearbetningen bestod av att författarna enskilt 

läste igenom analysenheten, flertalet gånger, för att få en förståelse för materialets 

fullständiga innehåll. Efter att författarna enskilt läst genom intervjuerna gjordes en 

gemensam genomläsning av den textdata som tagits fram. Två strukturer kunde därefter 

anas: hälsa och ohälsa, vilka fick utgöra domäner, den grova strukturen för kommande 

analysprocess. Nästa steg var att gemensamt dela in textdata i meningsbärande enheter, 

där textens innehåll analyseras utifrån sammanhanget. De meningsbärande enheterna 

fördelades därefter i respektive domän. Efteråt sammanfattades de meningsbärande 

enheterna om i en kondenseringsprocess, till en komprimerad text. Denna process syftar 

till att korta ned texten, utan att det centrala i textens innehåll försvinner. Den 

kondenserade texten abstraherades i nästa steg och försågs med koder. Koderna syftar 

till att beskriva meningsenheternas innehåll i korthet. Koderna bildade underkategorier 

som därefter benämndes kategorier. Detta skedde genom manifest ansats och 
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innehållsanalys, utifrån vad informanterna berättade i intervjuerna. Ingen kod kunde 

fördelas till två kategorier, utan var i sig själva unika och ingen kod uteslöts på grund av 

att en kategori saknades. Slutligen läste författarna tillsammans igenom alla 

intervjuernas: kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier, för 

att fastställa att analysen gjorts korrekt. De kategorierna, vilka arbetats fram genom 

analysprocessen, benämns: Vitalitet för människan som lever med hiv, Kampen med 

livet, Utsatthet på grund av fördomar och okunskap och Sorg är att inte få leva ett 

önskat liv. Lundman och Hällgren Graneheim (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, s. 

191) ska kategorierna som arbetats fram besvara frågan ”VAD?” och kunna knytas till 

kodernas beskrivande innehåll. I tabell 1 illustreras arbetsgången i analysprocessen. 

 

Tabell 1 

Domäner Meningsenhet Kondenserade 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Hälsa ”Jag känner 

mig stark så 

då mår jag 

bra… man har 

ju blivit 

nedslagen 

några gånger, 

men alltid rest 

sig upp. 

Aldrig 

kapitulerat. Så 

att det är lite 

stolthet jag 

känner för mig 

själv och ökad 

självrespekt. 

Det har jag 

inte alltid haft 

tidigare…”  

Har aldrig 

kapitulerat för 

motgångar. 

Jag erfar mig 

stolt med 

självrespekt. 

Jag klarar 

av 

motgångar. 

Styrka 

upplever jag  

 

Vitalitet 

för 

människan 

som lever 

med hiv 

Ohälsa ”Det är det jag 

är rädd för det 

är ju den jag 

berättar för 

och personens 

reaktion. Det 

är det jag är 

rädd för... att 

de ska bli 

livrädda…” 

Jag är rädd att 

de skall bli 

livrädda om 

jag berättar att 

jag har hiv. 

Jag är rädd 

för 

reaktionen. 

Rädsla för att 

berätta 

 

Kampen 

med mitt 

liv 
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Forskningsetiska överväganden 

Forskning med människor som är tänkt att främja hälsa utgör en risk. Forskaren tar 

ansvar för de informanterna som är med i forskningen, deras välbefinnande samt 

informationen som samlas in i studien.  De etiska riktlinjerna kräver att informanterna 

har informerat om samtycke att delta i studien innan start, att forskningen skall ha 

positiva följder för samhället samt att riskerna för informanterna skall vara minimala. 

Informanterna får när som helst avbryta studien och forskaren skall göra detsamma om 

informanterna tar skada av forskningen. Människors välstånd skall prioriteras före 

behovet av vetenskaplig forskning (CODEX 2016a). Nedanstående upplysning skall ges 

muntligt samt skriftligt innan start till de som förväntas delta. Forskningens syfte och 

vad studien är ämnad att behandla skall förklaras tydligt för de som berörs av 

forskningen. Vilka metoder studien kommer att använda sig utav samt eventuella risker 

som forskningen kan innebära skall kungöras. Klargörande för informanterna skall ske 

att deltagandet är frivilligt, när som helst får avbrytas och att innehållet som framtas i 

studien inte kommer användas för annat ändamål än vid forskningen (CODEX 2016b). 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2016) bör forskningspersonernas personliga uppgifter i 

forskningen förvaras och skyddas med försiktighet och konfidentialitet.  Detta för att 

minimera inverkan på forskningspersonernas integritet och sociala liv. Medicinska 

forskningsrådet (2000, s. 77) skriver att oredlighet i forskningen bland annat innebär att 

forskningsprocessen är förvrängd. Detta betyder till exempel att exklusion eller 

inklusion av data har gjorts, som medvetet varit till förfogande för att förvanska 

tolkningen. 

 

Ordförande fick skriftlig och muntlig information om vad studiens syfte var samt vad 

den var ämnad att behandla. Därefter skickades skriftlig information till ordförande för 

påskrift och godkännande av att studien fick genomföras. Informanterna fick likväl 

skriftlig och muntlig information innan studiens start. Upplysningar som gavs via 

författarna förklarade: studiens syfte och metodval, att intervjuerna skulle komma att 

spelas in samt senare transkriberas. Det framgick likväl att inspelade intervjuer skulle 

förstöras efter transkriberingen, informanterna ämnades avidentifieras i studien och 

kunde när som helst avbryta deltagandet utan förklaring. Författarna klargjorde likväl att 

studiens innehåll är konfidentiellt och obehöriga äger ej tillträde till materialet från 

intervjuerna. Då upplysningen gavs till informanterna skriftligen fick de underteckna 

och godkänna att de förstått informationen samt acceptera deltagandet. Författarna 

intygar likväl att följsamhet och öppenhet i intervjuerna har utförts. Att data i studien ej 

har förvanskats eller att textmaterial som kan gagna studien, har exkluderats samt 

inkluderats. Enligt Dahlberg (2014, ss. 81-83, 111-113) är forskarens roll att tolka 

människans livsvärld med följsamhet, öppenhet samt med en vilja att finna något nytt i 

det material som undersöks. Livsvärlden är unik för varje människa, men kan ha 

samhörighet med andra människors livsvärldar. Detta medför att forskaren måste vara 

öppen för de likheter och olikheter som framkommer vid analysförfarandet. Genom att 

forskaren intar en följsam och öppen inställning bidrar det till att de fenomen som 

studeras kan tillåtas berätta innebörden och bidra till en trovärdighet i studien. 
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RESULTAT 

Resultatet består av de fyra kategorierna: Vitalitet för människan som lever med hiv, 

Kampen med mitt liv, Utsatthet på grund av fördomar och okunskap och Sorg är att inte 

kunna leva ett önskat liv. Genom dessa kategorier beskriver informanterna upplevelsen 

av den egna hälsan, utifrån ett liv med hiv. Kategorierna är sammanlänkande till 

varandra då informanterna rör sig mellan dessa erfarenheter i vardagens olika 

sammanhang. Kategorierna återspeglar det dagliga livet, i samband med att leva med 

hiv. Underkategorierna finns som underrubriker under kategorierna i resultatets text. 

Valda underkategorier, för det presenterade resultatet, finns att se i tabell 2. I tabell 2 

står kategorierna som rubriker och underkategorierna är beskrivna i punktform. 

 

Tabell 2 

 

Vitalitet för människan som lever med hiv 

• Accepterad för den jag är 

• Strävan efter balans 

• Mognat som människa 

• Frihet att kunna leva mitt liv 

Kampen med mitt liv 

• Livet är som det är 

• Klar med livet 

• Skuldbelagd på grund av hiv 

• Livrädd för okunskap 

Utsatthet på grund av fördomar och okunskap 

• Objektifierad som människa 

• Stort ansvar är en börda 

• Tar min energi 

Sorg är att inte kunna leva ett önskat liv 

• Ledsen över människors fördomar 

• Begränsad i livet 

• Jag har förändrats 

• Oärlig då jag inte kan berätta 

 

HÄLSA 

Vitalitet för människan som lever med hiv 

Accepterad för den jag är 

Upplevelsen av trygghet och acceptans beskrivs i olika sammanhang. Till exempel 

genom att: bli accepterad i nära relationer, att inte behöva bli dömd på grund av 

sjukdomen, dölja och ljuga om livet med hiv. Detta ger en upplevelse av en god hälsa. 

En informant beskriver följande: 
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”Det påverkar mig på så sätt att jag inte behöver ljuga någonting. Jag har levt i det 

dolda också, man mår dåligt när man är tvungen att ljuga. Hemma tror jag att de 

tröttnade på det… du kan vara den du är och då mår man bra. Då får man god hälsa.” 

 

Studien visar att de informanter som deltagit har valt att hålla hiv hemlig i kortare eller 

längre perioder i livet. Möjligheten att själv kunna styra vem och vilka som de vill delge 

hemligheten för, anses vara viktigt för deltagarna i studien. I vissa fall har 

informanterna varit öppna och tydliga inför familjen om hiv, men haft svårt för att 

berätta om sjukdomen för nära vänner. Omvänt förhållningssätt förekommer likväl. Att 

våga berätta om hiv för andra kräver mod, eftersom att reaktionen från omgivningen kan 

vara negativ. Mod och att våga berätta, oavsett reaktion samt att bli förstådd, upplever 

flertalet informanter som ett välbehag. När trygghet erfars, utifrån att bli accepterad och 

ha kontroll över livet med hiv, upplevs det som ett välbefinnande och där med vitalitet.  

 

” … det hade väl gått ett par års tid, så började jag tala med ett par goda vänner och 

det gjorde enormt mycket för min mentala hälsa alltså det var ingen hemlighet. Alltså 

min familj vet inget... men goda vänner som jag umgås ofta med… det var viktigt att det 

förstod mig… då började de också intressera sig för hur mår du och det kändes bättre.” 

 

Genom stöd via medlemmarna och personalen i föreningen, upplevde samtliga av 

informanterna en trygghet. Att kunna prata ohämmat om hiv upplevdes som en räddning 

och att bli accepterad.  Genom samtal på föreningen påbörjades en bearbetning av det 

som hänt, vilket upplevdes vara mycket till hjälp. Följande informant beskriver hur 

infektionsläkaren hjälpte till att hänvisa till föreningen, för möjligheten till stöd: 

 

”... kan jag nog säga det att jag kom så snabbt ned till (föreningens namn sägs) för jag 

fick en broschyr utav min infektionsläkare. Hon sa att här finns det stöd att få. Jag tog 

kontakt ganska snabbt och det kan man ju säga var en räddning att få prata ogenerat 

med alla.”  

 

Strävan efter balans 

Informanterna uppger i studien att fysisk aktivitet medför en social samvaro, vilket leder 

till: psykisk god hälsa, gemenskap, tillhörighet och ökar välbefinnandet. Kroppens 

förmåga till rörelse är kopplat till upplevelsen av att erfara duglighet samt att leva ett 

normalt liv. Att kunna utföra dagliga göromål utan fysisk eller mental begränsning, 

upplevs som god hälsa. Genom att erfara välbefinnande påverkar det även 

informanternas upplevelse av vitalitet i det dagliga livet. Strävan efter balans gällande 

fysiskt och psykiskt välbefinnandet är en process i vardagen. Betydelsen av fysisk 

aktivitet, beskrivs på följande sätt: 

 

”… att vara fysiskt aktiv gör ju något med ens kropp som gör att man kan må bättre… 

jag tänker också så här att när jag är psykiskt trött så är också träningen som är något 

som kan hjälpa mig att må bättre psykiskt...” 

 

Informanterna i studien beskriver upplevelsen av livsrytm som en viktig del av 

välbefinnandet. Livsrytmen uppfattas som en källa till att hitta balans och återhämtning 
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i tillvaron. Balansen mellan vila och aktivitet påverkar informanternas tillgång till 

kroppen och deras förmåga att hantera dagliga aktiviteter och livsprojekt. 

 

”Ja, det behöver jag, 8 timmar sömn per natt för att må bra... Jag tänker ju så mycket 

hela dagarna så min hjärna behöver de där 8 timmarna för att processa alla mina 

intryck...”  

 

Att klara av att leva livet fullt ut med utgångspunkt från den egna hälsan och dess 

förutsättningar, beskriver informanterna som livskraft. Livskraften kopplas ihop med 

livslust, lusten till att vilja leva. En informant erfar ett beroende av upplevelsen av kraft 

i livet. Att få utlopp för de behov som behöver tillfredsställas samt att bli accepterad av 

omgivningen, anses vara viktigt. Då informanten upplever kraft i livet leder detta till 

livslust. 

  

”... den är så beroende av att du känner en kraft i ditt eget liv... där hela jag kan få... 

kan få leva som... betyder att för mig hänger livskraft och livslust, hänger ihop.. ja, det 

är att få leva ett helt liv…” 

 

Att ingå i ett sammanhang och vara behövd gör att informanterna erfar en 

meningsfullhet i tillvaron, vilket leder till upplevelsen av livslust. Genom att erfara 

tillhörighet och acceptans från omgivningen upplevs livsduglighet. Detta leder till 

förmågan att kunna planera och genomdriva livsprojekt. 

  

”… alltså för mig ... handlar det mycket om att stå i ett sammanhang, alltså att jag 

liksom fyller en funktion… vare sig det är stort eller litet... och då tänker jag att då kan 

man... tala om en livslust oberoende av om man mår skit eller om man mår bra...” 

 

Mognat som människa 

Samtliga av informanterna upplevde att det utvecklat en mognad och fått insikt i deras 

eget värde som människa. Detta upplevdes ha skett intensivt, under en process, efter att 

de fått diagnosen hiv. Utmaningarna och motgångarna i samband med att leva med hiv 

erfors ha lett till en personlig utveckling. En informant uppgav ha blivit en bättre 

människa och upplevde sig inte vilja ändra på det som hänt: 

 

”… om jag fick backa och jag inte skulle ha blivit smittad då är jag inte helt säker på 

att jag skulle vilja det. Jag har fått så mycket positivt med mig själv, jag har 

utvecklats… jag tycker att jag har mognat och jag ser… det annorlunda men jag… har 

gått igenom en process under dessa åren och då fått ta ställning till saker och ting … 

jag har fått mer självrespekt och förståelse för andra människor… empati har jag 

fått…” 

 

Informanten berättar att bromsmedicinerna och hiv har gett biverkningar i form av 

neurologisk smärta, lipodystrofi samt för tidigt fysiskt åldrande. Upplevelsen av att inte 

ha möjligheten till att utöva fysiskt aktivitet likt normen av befolkningen, finns likväl. 

Då den fysiska hälsa inte upplevs som god, i jämförelse med övriga befolkningen, 

upplevs ett utanförskap av informanten. När en försoning sker med att den fysiska 

mobiliteten är begränsad, erfars detta som en personlig utveckling. 
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”… så att jag måste ju kunna mäta mig med mig själv, det här är ju ett framsteg…” 

 

Frihet att kunna leva mitt liv 

En deltagare i studien beskriver förmågan att se möjligheter istället för hinder, efter att 

ha fått livet tillbaka då aidstillståndet gått i regress. Informanten beskriver det som en 

utmaning att hitta nya perspektiv i det förändrade livet efter att ha blivit friskare. Det 

som ansågs som hinder i vardagen valdes att lösas istället. Att kunna se valmöjligheter 

leder till upplevelsen av vitalitet i vardagen och där med frihet. 

 

”… det är väl också om jag orkar med det jag vill göra då har jag livskraft... Alltså 

spontant skulle jag vilja säga att man duger någonting till… det handlar ju om vilken 

begränsning du sätter på dig själv egentligen. Och det vill jag inte ska begränsa mig... 

det är ju så att man måste ju hitta en balans där... två gånger har jag ordnat för att åka 

hem och dö hemma... Sedan därifrån så blir man frisk... och den vägen tillbaka är en 

jätteresa. För när man väl insätt att man ska dö så är det inget konstigt...” 

 

Då en informant erfar biverkningar av bromsmedicinerna, så som regelbunden 

neurologisk smärta, anpassas vardagen efter de fysiska förutsättningarna. Ovanstående 

situation erfars inte som en begränsning till att leva det livet som valts. 

Bromsmedicinerna, som skall tas på bestämda tider, styr inte vardagen. Förmågan att 

kunna anpassa sig till sjukdomens villkor och utefter vad behoven är, anses vara en 

frihet. Informanten vägrar vara kontrollerad av hiv och vill inte uppleva sig själv som 

sjuk. 

 

”Man vänjer sig vid smärta. Och jag är så van vid det så när det är som ondast så mår 

jag inte dåligt av en dag i soffan framför en DVD. När det är som värst… alltså man lär 

sig leva med det… om man låter det påverka dig så mår du dåligt av det … så 

begränsar du dig själv också… och det vill inte jag göra… Och det är noga och man 

ska ta mediciner hit och dit och jag låter aldrig något styra mitt liv. För då känner jag 

mig sjuk… ” 

 

En deltagare i studien berättar att det är jobbigt med en skada i ett knä. Skadan i knät 

påverkar informanten i det dagliga livet, vilket leder till mindre rörlighet. Det upplevs 

vara större fysisk problematik med knät än att leva med hiv. Rörlighet i vardagen erfars 

som positivt och artrosen påverkar det dagliga livet negativt mer än hiv. Att vara rörlig 

ger en upplevelse av frihet och vitalitet.  

 

”Det är jobbigare med artrosen... den har jag ju obehag med... men hiv har jag inte 

obehag av. Jag blir ju inte lika rörlig … Jag tycker om att röra på mig... Förhållandevis 

så är det ju inte så jobbigt med artros... det är jobbigare än hiv. Med hiv behöver jag 

bara tänka på att ta mina två piller.” 
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Kampen med mitt liv 

Livet är som det är 

Samtliga av informanterna upplever att de har försonats med vad livet har gett dem samt 

att de bär på hiv. Försoningen har inte lett till ett accepterande av livet med hiv, utan 

istället anses denna försoning vara ett sätt att relatera till att livet med hiv är som det är 

och inte vad det borde vara. Problematiken kring ett liv med hiv upplevs som en kamp. 

Kampen är likväl en drivkraft till att försonas med vad livet gav. En informant beskriver 

följande: 

 

”… dom första åren när jag liksom, när jag hade fått… beskedet… började jag tänka 

som det är inte så här det skall vara … skulden och allt sånt här… livet är inte vad det 

borde vara men det är vad det är. Och för mig har det blivit som en parol genom min 

tid med viruset.” 

 

En informant beskrev en förnöjsamhet varje gång informanten kunde intala - och 

avidentifiera sig själv från hiv. Detta skapade en sorts distans till sjukdomen och gav en 

upplevelse av att inte påverkas av hiv. 

 

”Det andra är att jag är nöjd när jag… varje gång jag kan säga till mig själv, att nej 

jag är inte min sjukdom. Jag lever med den men är den inte.” 

 

Klar med livet 

En deltagare i studien beskriver att ingen livslust längre finns. Drömmarna är borta. 

Livet har erbjudit mycket bra förutsättningar, under de omständigheterna som varit. 

Informanten upplever sig vara klar med livet och att det istället är viktigt att må bra 

medans möjligheten till att leva finns, när inga sjukdomar begränsar livet . Ett långt liv 

upplevs inte vara bättre en ett kort liv och en försoning har skett med det livet har givit. 

Följande beskrivs: 

 

”… Jag tycker att jag har gjort allt det jag har velat ha gjort. Jag ser inte ett långt liv 

som om det vore bättre än ett kort liv. Det jag tycker är viktigt är att må bra medans 

man lever. Att man inte är sjuk och inte ligger som ett kolli någonstans… Och jag 

känner att jag har gjort det jag velat så på något sätt känner jag mig klar med livet… 

jag har inga drömmar kvar…”  

 

OHÄLSA 

Kampen med mitt liv 

Skuldbelagd på grund av hiv 

Upplevelsen av att bli skuldbelagd av samhället, till följ av en hivdiagnos, erfars av 

deltagarna i studien. En informant beskriver hur samhällets attityd emot en människa 

som blivit diagnostiserad med hiv, innebär att människan som lever med hiv får skylla 

sig själv. Detta för att människan har utsatt sig för en risk. Informanten beskriver 

följande: 
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”… det här med att där får man skylla sig själva och att det har bidragit till med att 

förstärka skulden och skammen... och det är inte… hiv… i sig men det är ju samma som 

i relationen till cancerpatienter… ja, så som hon rökar så får hon skylla sig själv.”  

 

Livrädd för okunskap 

Okunskap och fördomar förekommer inom övrig vård, utanför infektionskliniken och 

erfars som en kamp för informanterna. Detta har lett till att en informant upplevt 

utsatthet och rädsla, utifrån vårdpersonalens ageranden. Händelsen upplevdes som 

traumatiserande och beskrivs på följande vis: 

 

”Jag blev ju livrädd. Jag gick ju inte till tandläkaren på två år efter det. Dom hade 

plastat in hela rummet och stolen och alla instrumenten, dom sa att dom slängde dom 

sen…” 

 

Utsatthet på grund av fördomar och okunskap 

Objektifierad som människa 

Deltagarna i studien berättar att de i olika sammanhang upplever sig sårbara, styrda, 

rädda och lever i ovisshet inför hur människor skall reagera när de skall berätta att de 

bär på hiv. Likväl erfar informanterna att de ibland inte blir förstådda av vänner eller av 

vårdpersonal, gällande hur kroppen påverkas av biverkningar på grund av medicinerna 

samt av hiv. När vänner och vårdpersonal inte förstår problematiken kring att leva med 

hiv leder det till en upplevelse av att bli förbisedd. Ovanstående upplevelser, i de olika 

situationerna, innebär en utsatthet, rädsla för fördomar och att eventuellt bli avvisad. 

 

Rädsla och osäkerhet finns inför att inte våga berätta om hivstatusen för människor i 

omgivningen. Rädslan bottnar i ovissheten, om informanten kommer att bli avvisad när 

den egna hivdiagnosen avslöjas, detta erfars som utsatthet. En informant beskriver 

upplevelsen av att bli hiv och avidentifierad som människa när ett avvisande sker.  

 

”… jag har inte tänkt så långt. Kanske är jag rädd för att de skall stöta bort mig. Att de 

inte ska behandla mig som jag är. Jag blir något annat… jag blir hiv…” 

 

Informanterna beskriver att sjukvårdspersonal ofta bedömer deras hälsa utifrån vad 

blodprover visar för resultat och glömmer bort att se till hela människan bakom hiv. 

Genom att inte se hela till människans behov utan bara bedöma hälsan utifrån ett 

blodprov, infinner sig en upplevelse av att vara ett objekt.  

 

”Att nu tittar man på provresultat mer än på hela människan. Man glömmer av 

människan bakom provsvaren. Det gjorde man inte innan de nya behandlingarna kom.” 

 

En deltagare i studien upplever sig oförstådd när krav ställs från vänner och läkare, 

gällande att informanten borde göra mer för den egna fysiska hälsan, trots den 

begränsade mobiliteten. De fysiska svårigheterna har tillkommit på grund av 

biverkningarna från bromsmedicinerna och påverkar det dagliga livet genom 

neurologiska smärtor. Att inte bli hörd och förstådd leder till en upplevelse av utsatthet 

för informanten. 
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”… det är allt från vänner till helt okända människor, till läkare som säger att jag 

borde göra mer. Så det varierar… ja, som jag sa till honom en gång, ta du mina 

mediciner så tar du den smärtan och så får vi se hur du inte går till gymmet…” 

 

Bemötande och kunskap om hiv skiljer sig åt inom sjukvården, vilket påverkar 

informanternas möte med sjukvårdspersonal. Deltagarna i studien berättar att de får 

irrelevanta frågor från sjukvårdspersonal om hiv, vilka upplevs som ett kränkande 

bemötande och oprofessionellt vårdande. En händelse beskrivs på följande vis: 

 

”Dom skulle ju bara ta bort en fettknöl på armen... och när läkaren skulle börja skära 

dök frågan upp… Har du fått hiv i Thailand eller?... näää det var det inte, sa jag och 

blev lite ställd... Det är oprofessionellt, jag tycker kanske inte att det är världens mest 

relevanta fråga...” 

 
Sjukvårdspersonal har ett ansvar att hantera journaler med känsliga patientuppgifter, 

enligt sekretesslagen. En informant berättar hur den egna journalens framsida, med stora 

bokstäver märkts upp med ”HIV”. Likväl har journalen hanteras ovarsamt, så vem som 

helst kunnat ta del av informationen. Sjukvårdspersonalens okunskap och oförsiktighet 

har gjort att informanten upplevt sig blottad, kränkt och där med utsatt.  

 

”…så skulle jag få remiss och gå till vårdcentralen, och då står det med stora svarta 

bokstäver, high lightat: ”HIV” och så lämnad dom papprena helt synliga på en sån där 

fyramans avdelning, så vem som helst som går förbi kan läsa att jag har hiv… Det är 

förnedrande, man känner sig våldtagen.” 

 

Stort ansvar är en börda 

En informant beskriver en frustration över det ansvaret som ställs på människan som 

lever med hiv. I de situationer när sexuella förbindelser skall ske och informanten vill 

berätta om hivdiagnosen, upplevs det kräva mycket energi och mod. Detta leder till att 

hivstatusen inte avslöjas och relationerna avslutas. 

 

”Man tar ett större ansvar… det är det man gör eller så orkar man inte ta det ansvaret 

och då får man klippa istället, för man vill inte ta det här ansvaret. Så då kanske man 

inte har så mycket sex. Eller vågar lita på andra och bli ihop med någon eller så.” 

 
Ansvaret som läggs på människan som lever med hiv kan erfaras tungt. Att behöva 

berätta för nya partners, eventuellt bli avvisad och bemött med fördomar kräver mod 

samt förmågan att orka hantera dessa situationer. Även skam och skuld är något som 

relateras till att leva med hiv. En informant berättar följande: 

 

”… det är ju fortsatt en hivpositiv som får bära ansvaret för sin egen sjukdom… inte 

bara det utan även skuld och skam… det är också ett juridiskt ansvar som man har 

individuellt när man bär på sjukdomen.” 
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Tar min energi  

Att inte veta om informanten kommer att bli avvisad efter att ha berättat om hiv för den 

nya bekantskapen, innebär en sårbar situation. Det kostar energi samt innebär en 

utsatthet. En deltagare i studien beskriver att ibland behövs en miljö där avslappning 

kan ske, möjligheten till att få vara öppen med hiv samt bli accepterad för detta.  

 

”… som jag sa så påverkar det mig genom att det kostar energi… jag har kanske varit 

och träffat mycket folk och hamnat i situationer, ska jag berätta eller inte berätta... 

ibland behöver jag vara själv med människor som vet om att jag har hiv…” 

 

Sorg är att inte kunna leva ett önskat liv 

Ledsen över människors fördomar 

Sorg erfars när människor är fördömande i anknytning till hiv. En informant upplever 

svårigheter att kunna berätta om hiv på grund av människors fördomar, vilket leder till 

sårbarhet och ovisshet. Att bli avvisad av en bästa vän, på grund av hiv erfars som en 

stor sorg.  

 

”Ja det är också en sorg att det är så fördömande … man vet vem man kan berätta för 

och inte kan berätta till…” 

 

Begränsad i livet 

De regelbundna biverkningarna leder till upplevelser av att vara påverkad och 

begränsad i vardagen. Deltagarna i studien berättar om bromsmedicinernas 

biverkningseffekt på dem och det dagliga livet. Informanterna beskriver hur de 

regelbundet måste anpassa sig efter fysisk smärta och diarréer.  

 

”Jag kopplar hälsa till ett sammanhang mellan fysisk och psykisk hälsa. Till exempel 

när jag inte kan gå till jobbet direkt på morgonen för att min mage krånglar så gör det 

något med mitt humör…” 

 

Jag har förändrats 

Upplevelsen av att inte orka göra det saker som önskas i vardagen erfars som en 

begränsning för deltagarna i studien. Att sexlivet förändras efter en hivdiagnos upplevs 

som en sorg och en lång process att anpassa sig till. Detta påverkar informanterna och 

det vardagliga livet, då behoven sätts åt sidan för hivs inflytande och biverkningarna.  

 

”Först av allt var det en kännelse att säga till sig själv att ditt sexliv har ändrat sig, det 

kommer aldrig att bli som det varit. Det var en lång process. Alltså jag vet att jag är 

mycket mindre sexuellt aktiv nu än vad jag varit tidigare.” 

 

Insikten i att informanten och livet har förändrats, efter hivbeskedet, upplevs som en 

sorg. Minskad ork och förmåga att resa runt innebär begränsningar i det dagliga livet. 

Detta innebär ett förändrat liv trots att informantens behov och drömmar kvarstår, vilket 

erfars som en begränsning och där med en sorg.  
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”Jag var ute och jag grejade … jag höll på med det i tio år och hade högt tempo… 

och… flyttade hem… och så får man det här. Livet är ju före och efter jag fick min 

smitta... Jag är en person innan och en person efteråt.” 

 

En informant beskriver en kluvenhet för det nya livet efter att ha fått hiv. Upplevelsen 

finns av en personlig mognad efter att ha fått diagnosen hiv, men samtidigt erfars en 

saknad av det livet som var innan, med mindre begränsningar. En upplevelse av sorg 

infinner sig hos informanten inför de förändringar som skett. 

 
”Det är som en stor smäll i ansiktet. Det är inget hinder men samtidigt hatar man 

sjukdomen, medicinerna, jag skulle vilja vara frisk. Jag skulle vilja leva det livet jag 

levde innan. Samtidigt känner jag att jag har mognat…” 

 

Oärlig då jag inte kan berätta 

Återkommande i studien berättar informanterna om svårigheten att berätta om hiv för 

familj och vänner. Genom att inte berätta om hiv erfar en deltagare i studien 

upplevelsen av att vara oärlig, vilket leder till en börda och skuld i livet. Detta upplevs 

som en sorg. En informant beskriver följande: 

 

”... om jag prövar att sätta mig i deras situation... så tror jag att jag hade… känt det 

som ett svek. Att inte ha vetat om det… känslan att inte vara helt ärlig mot sin egen 

familj... det är något annat…” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Kvalitativ innehållsanalys anses vara mest lämplig då metoden syftar till att beskriva 

upplevelser (Friberg 2006, s. 105). Studien bygger på en kvalitativ, innehållsanalys 

genom en induktiv analysprocess med manifest ansats. Studien utförs via 

semistrukturerade intervjuer baserat på en analys av Lundman och Hällgren Graneheim 

(Granskär & Höglund-Nielsen 2012, ss. 189-199).  Vald innehållsanalys är lämplig för 

att granska och tolka texter från bland annat intervjuer. Analysmodellen har två olika 

ansatser. En deduktiv ansats, vilket innebär att textdata tolkas utifrån teori och 

färdigmall samt en induktiv metod där forskaren tolkar människors berättelser och 

upplevelser av fenomen genom bland annat textdata. Det manifesta innehållet står för 

det uppenbara där texten beskriver fenomenet och det textnära innehållet. Den 

kvalitativa forskningens fokus är att komma nära sanningen utifrån människans 

upplevelse och berättelse, medan den kvantitativ forskning strävar efter att komma nära 

den objektiva sanningen (Lundman och Hällgren Graneheim; Granskär och Höglund-

Nielsen 2012, ss. 187 – 189). Då författarna påbörjade aktuell studie undersöktes vilka 

kvalitativa innehållsanalyser som kunde användas i analysprocessen av textdata från de 

semistrukurerade intervjuerna. Undersökningen resulterade i att författarna kom fram 

till två olika innehållsanalyser, vilka bägge var lämpade för att processa aktuell textdata: 

Elo & Kyngäs (2008, ss 107 - 108) samt Lundman och Hällgren Graneheim (Granskär 

och Höglund-Nielsen 2012, ss. 187 – 189). Då författarna läst igenom de två 
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innehållsanalyserna valdes Lundman och Hällgren Graneheim (Granskär och Höglund-

Nielsen 2012, ss. 187 – 189) innehållsanalys. Den utvalda analysen var tydligare 

beskriven och lättare att förstå, vilket även ansågs av författarna minska risken att utföra 

misstag under arbetet med textdatans analysprocess. Nackdelen med vald 

innehållsanalys anser författarna vara svårigheten med att skriva de meningsbärande 

enheterna. Mindre meningsenheter kan fragmentera sönder textdata och viktig 

information kan då gå förlorad. Likväl kan studiens resultat påverkas negativt om de 

meningsbärande enheterna blir för stora och innehåller flera upplevelser. Detta kan då 

leda till att arbetetsprocessen med att få fram underkategorier- och kategorier försvåras.  

 

Idén om denna studie uppkom i ett möte mellan författarna och en informant i 

föreningen som var diagnostiserad med hiv och bröstcancer. Informanten uppgav i 

mötet att bröstcancern påverkade hälsan mer än hiv. Då ämnet för studien skulle 

bestämmas samtalade de båda författarna om mötet med informanten på föreningen. 

Utifrån informantens upplevelse började författarna att reflektera kring hur människor 

som lever med hiv upplever den egna hälsan. Likväl var en av de första frågorna som 

uppstod: är ämnet väsentligt för en studie? För att undersöka om det fanns ett ämne att 

studera närmare utförde författarna kunskaps- och informations sökning via databaser.  

Författarna fann att det fanns forskning men att den ofta var vinklad mot specifika 

grupper i samhället. Likväl var majoriteten av studierna utförda utomlands utan 

koppling till Sverige. Informationssökningen visade även att det saknades studier om 

människor som levt med hiv under längre tid och deras uppfattning om den egna hälsan. 

Enligt Friberg (2006, s. 52) ska informationssökning utgå ifrån det fenomen som ska 

undersökas och informationen skall sökas via lämpliga databaser.   

 

Studiens analysenhet utgörs av textdata från sex semistrukturerade intervjuer vilka 

transkriberats och analyserats enligt induktiv, kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats enligt Lundman och Hällgren Graneheim (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, ss. 

189-199).   Det föreligger en risk för att förförståelse kan påverka studiens resultat då 

bägge författare utbildar sig till sjuksköterskor och har erfarenhet av vården.  Enligt 

Lindseth och Norberg (2004, s. 150) tolkar vi utifrån vår förförståelse, vilket påverkar 

sättet att se på det fenomen som studeras. Vi kan aldrig bli fria från förförståelsen men 

medvetenhet om vår förförståelse kan ske genom kritisk reflektion. 

 

Författarna vill hävda att förförståelsen eventuellt kan påverka resultatet då en av 

författarna kommer regelbundet i kontakt med medlemmarna på föreningen, via arbetet 

och samtal. För att förförståelsen inte ska påverka studiens resultat har författarna valt 

att lyfta fram den förförståelse som finns. Författarna har löpande haft diskussioner 

kring denna genom hela arbetet, framförallt i analysskedet. För att ytterligare minimera 

risken att resultatet ska påverkas av förförståelse har författarna arbetat med hela studien 

gemensamt och reflekterat regelbundet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(Granskär & Höglund- Nielsen 2012, ss. 196-197) är forskarens strävan att förförståelse 

bör minimeras för att inte resultatet i studien ska påverkas. Likväl är forskarens roll att 

växla mellan distans och närhet till det som studeras samt identifiera likheter och 

skillnader i textdata. 

 

Svagheter i studien har identifierats och kan påverka studiens resultat negativt. Det hade 

varit önskvärt med en jämnare fördelning mellan könen. Men det randomiserade urvalet 
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av könsfördelningen påverkades av begränsad tillgång av frivilliga informanter till 

studien.  Likväl uppkommer reflektion om studiens resultat hade påverkats om fler 

kvinnliga informanter deltagit i studien. Finns det en skillnad mellan hur män respektive 

kvinnor, som lever med hiv, upplever den egna hälsan? Författarna har på grund av 

tidsbrist samt begränsning av den ideella föreningens resurser inte möjlighet att finna 

fler frivilliga kvinnliga informanter till studien. Författarna hade önskat att undersöka 

om resultatet är överförbart till liknade studier Sverige eller norden. Enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (Granskär & Höglund- Nielsen 2012, ss. 198-199) handlar 

överförbarheten om resultatets trovärdighet, vilket belyses genom en korrekt återgivning 

av hur bland annat studiens arbetsgång är genomförd.  

 

För att öka det vetenskapliga värdet på studien har forskningsetiska överväganden 

nogsamt beaktats. I dennas studie följer författarna CODEX (2016a, b) etiska riktlinjer 

för att skydda informanterna, i detta ingår: samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitets- samt nyttjande kravet. 

 

De fyra etiska riktlinjerna har tillsammans med information om studiens syfte, hur 

inspelade intervjuer, transkriberat material och analyserade intervjuer förvaras och 

behandlas under och efter avslutad studie presenterats tydligt i ett informationsbrev. I 

samma dokument får informanten kontaktinformation till författarna och ansvarig 

handledare som arbetar på Högskolan i Borås. Informationen har givits till informanten 

skriftligt via mail samt vid intervjutillfället och då har även muntligt information 

delgivits. Informanterna har skriftligen godkänt att vara med i studien och har fått ett 

exemplar av det egna undertecknade informationsbrevet. Likväl har den ideella 

föreningens ordförande godkänt studien och på samma sätt delgivits information som 

utvalda informanter. Enligt Sandman och Kjellström (2013, s. 329) bör insamling av 

data utföras så att människor som bidrar till data ej kan bli kränkta eller utsättas för 

någon form av skada.  

 

Som stöd i forskningsprocessen har författarna erhållit handledning via utsedd 

handledare från Högskolan i Borås. Handledarens roll har varit viktig, då 

forskningsprocessen med kvalitativ studie och innehållsanalys är en ny erfarenhet för 

författarna. Handledaren har med egen kunskap stöttat författarna och noga granskat 

analysförfarandet samt säkerställt till att forskningsetiska principer genomsyrar aktuellt 

arbete. Författarna har inför varje intervjusituation upprepat informationen om studiens 

syfte samt informanternas rättigheter, enligt de etiska riktlinjerna från CODEX (2016 

b). På plats för intervjun har informanterna alltid givits möjligheten till att ställa frågor 

som rör studien och om intervjusituationen. Platsen för intervju har valts med omsorg 

för att informanterna ska uppleva trygghet och att det som sägs förblir konfidentiellt. 

Likväl har författarna informerat om att ljudinspelningarna och intervjuerna kan 

avbrytas när som helst. Författarna har tagit ansvar för att informanterna inte farit illa 

under studiens gång. Detta har gjorts genom: skriftlig samt muntlig information om 

informanternas möjlighet till att avbryta deltagandet i studien och att möjligheten fanns 

till att tala om det deltagarna i studien ville berätta. Lyhördhet och följsamhet för 

informanternas välmående under och efter intervjuerna har likväl uppmärksammats av 

författarna. Författarna upplever att det har varit ett privilegium att få ta del av 

informanternas egna upplevelser och erfar stor respekt samt tacksamhet för deras 

medverkan i studien. 
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Resultatdiskussion 

Studien är viktig för att en detaljerad beskrivning ej har gjorts i en stad i västsverige, om 

hur den egna hälsan upplevs av människor som lever med hiv. Syftet för 

examensarbetet var att beskriva hur människor som lever med hiv upplever den egna 

hälsan. Detta syfte anses vara uppnått. Resultatdiskussionen ämnar beskriva de 

huvudfynd som uppdagats, utifrån syftet. Där av har författarna valt att inte presentera 

hela resultatet i resultatdiskussionen. Huvudfynden som anges i resultatet är följande: 

trygghet erfors då informanterna kunde vara öppna med hivstatusen och bli accepterade 

för den de var. Att kunna tala öppet om hiv upplevdes som en frihet. Det tog dock 

mycket av informanternas energi, när de behövde avslöja hivstatusen och det kunde 

vara svårt att tala öppet om hiv. Detta på grund av att informanterna kunde bli avvisade 

på grund av hiv. Sexlivet förändratdes likväl efter hivdiagnosen. Samhällets attityd mot 

människor som lever med hiv kan vara stigmatiserande, detta upplevs som en skam och 

skuld av informanterna. När människor inte förstår konsekvenserna av hiv och de 

medicinska biverkningarna, erfar informanterna sig oförstådda. Biverkningar till följd 

av antiviral terapi förekommer hos en stor andel av informanterna. Vården kan ha 

okunskap om hiv och enligt informanterna har vårdpersonal utövat kränkande 

handlingar. Informanterna erfor välbefinnande då de kunde leva det liv de önskade, 

vilket innebar frihet. 

 

Samtliga av informanterna upplevde sig opåverkade och en trygghet när de kunde vara 

öppna med hivstatusen inför vänner och familj. Informanterna erfor en acceptans, att 

vänskapen fortsatte med hela dem, då de kunde vara öppna med hiv utan att bli dömda. 

Att inte behöva dölja hiv, upplevdes stärkande och befriande. Informanterna berättade 

även i intervjuerna om svårigheten att veta när hivstatusen skall avslöjas för nya 

partners och anhöriga. Det tar mycket energi att tänka på när informanten skall berätta 

om hiv och att inte veta om ett avvisande kommer ske. Samtliga informanter beskrev 

likväl att sexlivet förändrades efter att de fått hiv, vilket innebar ett mindre aktivt sexliv, 

det var en tuff anpassning. Rydström, Ygge, Tingberg, Navèr och Eriksson (2013, ss. 

1360-1361) skriver att utifrån ungdomar som lever med hiv, innebar öppenhet om hiv 

till föräldrarna, en upplevelse av att kunna kontrollera minskningen av fördomar och 

stigma. Att berätta för en vän innebar en djupare vänskap. Ungdomarna beskrev likväl 

att bära på hiv upplevdes som att gå med en mörk hemlighet. När ungdomarna väljer att 

inte berätta om hiv för de närmaste, är det för att undgå stigmatisering. Flertalet 

ungdomar avstod även från sex, för att inneha kontroll över situationen och för att 

undgå anklagelser av inkorrekt agerande. 

 

Informanterna beskriver att samhällets attityd emot människor som lever med hiv ibland 

innebär ett stigma. De som drabbats av hiv upplevs få skylla sig själva, vilket erfars som 

skam och skuld för människan som lever med hiv. En deltagare i studien beskrev det 

som en sorg och ett svek när närmsta vännen avvisade informanten på grund av hiv. 

Rädslan för att bli avvisad innebär bland annat upplevelsen av att vara mindervärdig, 

avidentifierad och att bli hiv. Varför informanterna noga överväger om och när de skall 

berätta för vänner och familj att de bär på hiv. Kumar, Mohanraj, Rao, Murray, och 

Manhart (2015, ss. 158-159) beskriver att människor upplever en självpåtagen skam och 

skuld inför att leva med hiv. Deltagarna i studien erfar självstigma och upplevelsen av 

ett sämre människovärde på grund av hiv. Rädslan för att bli avslöjad som 

sjukdomsbärare och därmed bli avvisad samt utpekad som hivpositiv beskrivs som svårt 



24 

 

att leva med. Rädslan att förlora värdigheten och att bli utstött upplevs svårast att 

hantera i det dagliga livet. Enligt studiens informanter anses promiskuöst agerande vara 

förknippat med infektionen av hiv. Detta innebär stort stigma för den som lever med 

hiv, från samhällets befolkning. Samhällets rädsla för att få hiv på grund av stigmat är 

likväl påtagligt. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s.133) samt utifrån den levda 

kroppen, innebär varje förändring i kroppen, en omställning av tillgången till livet. 

Förändringar så som en längre tids sjukdom, ångest eller rädsla påvisar tydligt det 

tidigare ovanämnda. Omväxlingarna påverkar inte bara kroppen utan även hela 

existensen. 

 

Att inte bli hörd eller förstådd av vården när informanterna berättar om hiv och 

biverkningarnas inverkan, leder likväl till en utsatthet. Fördomar, stigma och 

diskrimineringar är förekommande i vardagen för informanterna när de söker vård. 

Detta upplevs kränkande för deltagarna i studien, då sjukvårdspersonal: inte värnar om 

informanternas integritet, autonomi och bär på fördomar samt rädslor gällande hiv. 

Enligt Rydström m.fl. (2013, s. 1362) uppgav ungdomarna i studien att de tyckte det var 

essentiellt att vårdpersonalen arbetade professionellt och hade god kunskap om hiv. 

Brist på kunskap om hiv, hos vårdpersonalen, innebar en frustration hos ungdomarna. 

Enligt Dahlberg och Segesten ( 2010, ss.127-128) krävs kompetens hos vårdpersonalen 

för att kunna göra patienten delaktig i vårdprocessen. För att förmågan till att kunna 

erbjuda människor hjälp med att fullborda de önskade livsprojekten, trots sjukdom, bör 

vårdprocessen byggas på vårdpersonalens insikt i hur sjukdomen påverkar människans 

liv. Genom livsvärlden utspelar sig: välbefinnande , hälsa och lidande. Att inte förstå 

eller möta  livsvärlden hos en människa är inte ett reellt vårdande. Målet för hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är att leverera en god vård och hälsa med samma 

förutsättningar för hela befolkningen.  Likväl är hälso- och sjukvårdens mål att i vården 

ge den enskilde människan respekt och värdighet. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2014:822) ska sjukvård bedrivas med god kvalité och tillgodose patientens behov 

av trygghet i behandling och vårdande. Patientens självbestämmande och integritet skall 

respekteras.  

 

Det är viktigt att sjuksköterskan reflekterar över egen okunskap och eventuella 

fördomar kring hiv. Detta för att diskriminering skall utebli, förförståelsen skall 

ifrågasättas och att en patientcentrerad vård skall förekomma, där hälsan främjas utifrån 

patientens livsvärld. Sjuksköterskan bör vara lyhörd för vad patienten säger och antyder. 

Detta för att ett individuellt vårdande skall ske. Socialstyrelsen (2005, ss.11-13) skriver 

att sjuksköterskan ska arbeta efter etiskt förhållningsätt, beprövad erfarenhet, utifrån 

vetenskapliga metoder och värna om patientens integritet, autonomi samt arbeta för en 

god vårdmiljö. Etiskt förhållningssätt innefattar bland annat att agera vid oprofessionellt 

agerande av medarbetare. Likväl ska sjuksköterskan vara kapabel att föra dialog, 

kommunicera med patienter och anhöriga, med respekt samt integritet för människors 

lika värde. I professionen ska sjuksköterskan se det friska hos patienterna, planera och 

tillgodose patienternas basala samt specifika behov av omvårdnad.  

 

Patienter som diagnostiserats med hiv påverkas av biverkningar från medicinering med 

antiviral terapi. Studien påvisar att den antivirala terapin ger bieffekter i form av 

trötthet, illamående och mardrömmar, vilket påverkar patienterna i hög grad (Kyajja, 

Muliira och Ayebare 2010, ss. 205, 208). Informanterna berättar att deras dagliga liv 
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ibland påverkas och styrs av biverkningarna från bromsmedicinerna, genom diarréer 

och trötthet. Detta upplevs som en inverkan på livskvalitén och en begränsning. 

 

Välbefinnande upplevdes av informanterna när de erfor frihet i livet samt att de kunde 

fylla en funktion i livet, trots hiv. Då möjligheten fanns till att inte bli styrd av sjukdom 

eller bromsmediciner, inneha rörlighet och gemenskap, skapades en upplevelse av 

vitalitet. Att kunna leva det liv som valts av informanterna och att inte bli hiv, innebar 

ett välbefinnande. Samtliga informanter beskrev likväl att de försonats med vad livet 

gav dem, efter att ha drabbats av hiv. Dock även i samklang med upplevelsen av en 

besvikelse, att livet inte blev vad de önskade. Todres och Galvin (2010, s. 5) skriver att 

utifrån ett fenomenologisk perspektiv innebär välbefinnande ett sätt att vara i världen 

samt hur detta upplevs. Välbefinnande innefattar en enhet av att kunna leva och vara 

rörlig. Möjligheten till att uppleva existentiellt välbefinnande innebär att människan har 

potential till att erfara sig kallad in i livets äventyr. Likväl innebär det möjligheten till 

att försonas med det livet gav. Först då kan upplevelser av att livet har ett flöde, ger inre 

frid och möjligheter, tillkomma. Det finns dock variationer i upplevelsen av 

välbefinnande. Att kunna varar rörlig betyder att människan kan gå vidare i livet, 

kroppen och humöret. Upplevelsen av att kunna gå vidare är en utav de energigivande 

faktorerna. Att få leva innefattar att vi har hittat vår plats i livet, vilket innebär acceptans 

och frid. Detta i samband med att vi försonas med vad livet har erbjudit. Välbefinnande 

är därmed en positiv upplevelse som är oberoende av sjukdom eller hälsa, men 

samtidigt är välbefinnande källan till båda faktorer. 

 

SLUTSATSER 

Examinationsarbetet syftade att beskriva hur människor som lever med hiv, i en stad 

västsverige, upplever den egna hälsan. Informanterna i studien upplevde ett 

välbefinnande då det liv informanterna själva valt att leva, erfors obegränsat. Idag är hiv 

en sjukdom som innebär ett långt liv med livslång behandling. Trots att 

bromsmedicinering finns upplevs ohälsa i livet, relaterat till hiv, vilket studien visar. 

Rädsla för avvisande, stigmatisering, fördomar, ensamhet och biverkningar av 

medicinerna, upplever informanterna ibland som en begränsning och negativ inverkan 

på livskvalitén. Samtliga av informanterna vägrar bli begränsade av hiv och det liv som 

sjukdomen innebär. Därför anpassar sig deltagarna i studien efter livsvillkoren utan att 

uppleva sig styrda. Trots de motgångar som påfrestat informanterna, efter hivdiagnosen, 

upplever samtliga informanter en personlig progress som verkat positivt på dem.  

Enligt informanterna är okunskap, fördomar om - och rädsla för hiv bidragande faktorer 

för vårdpersonalens kränkande ageranden. Författarnas förslag på kliniska implikationer 

är att sjuksköterskeutbildningar bör utbilda kommande vårdpersonal om hiv och vad det 

innebär att leva med sjukdomen, i nutida Sverige. Detta för att minska okunskapen och 

fördomarna inom vården, kring hiv. Internationell– och nationell forskning, med ett 

bredare randomiserat urval av människor och om hur det är att leva med hiv, kan likväl 

bidra till ökad kunskap om hiv. Med hjälp av utbildningsinsatser under arbetstid, via 

föreläsningar, för vårdpersonal, kan även sjukvården öka kunskapen och minimera 

fördomarna samt rädslorna för hiv. Genom att beställa material om hiv till de olika 

vårdenheterna och göra materialet tillgängligt för vårdpersonal, kan kunskapen om hiv 

öka. Samarbete med ideella organisationer, gällande hiv, kan likväl gynna en utökad 

kunskap om hiv. De ideella organisationerna kan bistå med material, föreläsningar - 
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samt hur det är att leva med hiv, genom föreläsare som själva lever med sjukdomen. 

Gällande hållbar utveckling kan ökad kunskap hos vårdpersonal leda till preventivt 

arbete likväl. Via samtal i möten mellan patienter och vårdpersonal kan peronal på 

sjukhuset upplysa om ny kunskap gällande hiv, hur det överförs samt hur patienten kan 

skydda sig. Detta kan bidra till en minskad spridning av hiv, vilket bör leda till 

minskade kostnader för det svenska samhället i form av: mindre utgivning av gratis 

bromsmedicinering och färre människor som lever med hiv, som behöver regelbunden 

vård. Det årliga blodprovskontrollerna för människor som lever med hiv är gratis och 

komorbiditeten är även hög på grund av hiv samt biverkningarna av medicinerna.  

 

”Som människor är vi med om att bygga upp tillit till varandra och skapa förtroende. 

Möten sker mellan människor med skiftande bakgrund och olika behov. Ett möte 

handlar om mänskliga relationer, en situation där signaler går i två riktningar. Ett möte 

innebär att möta sig själv och att möta den andre, utan ett möte med sig själv går det 

heller inte att möta den andre.” 

                                                                                 

                                                                                                           (Sjöquist 1999, s.73)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  



27 

 

REFERENSER 

Antonowsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion, 

Health promotion international, 11(1), ss. 11-18. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1093/heapro/11.1.11 [2016-04-14] 

 

CODEX (2016a). Regler och riktlinjer för forskning. 

http://codex.vr.se/forskningmanniska.shtml [2016-04-14] 

 

CODEX (2016b). Informerat samtycke.                                                         

http://codex.vr.se/manniska2.shtml [2016-04-14] 

 

Côté, J., Bourbonnais, A., Rouleau, G., Ramirez-Garcìa, P., Couture, M., Massé, B. & 

Tremblay, C. (2015). Psychosocial profile and lived experience of HIV-infected long-

term nonprogressors: a mixed method study. The Journal of the Association of Nurses 

in AIDS Care: JANAC, 26(2), ss. 164-175. DOI: 

http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.jana.2014.02.007 [2016-04-14] 

 

Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa och vårdande. 1. Uppl. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande- i teori och praxis. 1. Uppl.   

Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Ekebergh, M. (2007). Lifeworld‐based reflection and learning: a contribution to the 

reflective practice in nursing and nursing education. Reflective Practice, 8(3), ss. 331-

343. DOI:  

http://www-tandfonline-

com.lib.costello.pub.hb.se/doi/full/10.1080/14623940701424835 [2016-03-15] 

 

Elo, S. & Kyngäs, H. (2008).  The qualitative content analysis process. Journal of 

Advanced Nursing, 62(1), ss. 107-115. DOI:  

http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x [2016-06-02] 

Friberg, F. (2006). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

 

Folkhälsomyndigheten (2015a). Personer som lever med hiv. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsa-och-

sexualitet/preventionsgrupper/personer-som-lever-med-hiv/ [2016-04-14] 

 

Folkhälsomyndigheten (2015b). Sjukdomsinformation om hivinfektion. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-

sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/ [2016-03-21] 

 

Folkhälsomyndigheten (2014c). Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/13389/smittsamhet-vid-behandlad-

hivinfektion.pdf [2016-03-21] 

http://dx.doi.org/10.1093/heapro/11.1.11
http://codex.vr.se/forskningmanniska.shtml
http://codex.vr.se/manniska2.shtml
http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.jana.2014.02.007
http://www-tandfonline-com.lib.costello.pub.hb.se/doi/full/10.1080/14623940701424835
http://www-tandfonline-com.lib.costello.pub.hb.se/doi/full/10.1080/14623940701424835
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsa-och-sexualitet/preventionsgrupper/personer-som-lever-med-hiv/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsa-och-sexualitet/preventionsgrupper/personer-som-lever-med-hiv/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/13389/smittsamhet-vid-behandlad-hivinfektion.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/13389/smittsamhet-vid-behandlad-hivinfektion.pdf


28 

 

 

Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- 

och sjukvård. 2. Uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Helsingforsdeklarationen (2016). WMA DECLARATION OF HELSINKI, Ethical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects. 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html [2016-05-01] 

 

Hörberg, U., Ozolins, L. & Ekebergh, M. (2011). Intertwining caring science, caring 

practice and caring education from a lifeworld perspective-two contextual examples. 

International journal of qualitative studies on health and well-being, 6(4), ss. 1-6. DOI: 

http://dx.doi.org/10.3402%2Fqhw.v6i4.10363 [2016-04-14] 

 

Kiessling, T. & Kjellgren, K. I. (2004). Patienters upplevelse av delaktighet i varden. 

Nordic Journal of Nursing Research, 24(4), ss. 31-35. 

http://njn.sagepub.com.lib.costello.pub.hb.se/content/24/4/31.full.pdf+html [2016-03-

28] 

 

Kumar, S., Mohanraj, R., Rao, D., Murray, K. R. & Manhart, L. E. (2015). Positive 

Coping Strategies and HIV-Related Stigma in South India.  AIDS patient care and 

STDs, 29(3), ss. 157-163. DOI:  

http://online.liebertpub.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/pdf/10.1089/apc.2014.0182 

[2016-02-29] 

 

Kyajja, R., Muliira, J. K. & Ayebare, E. (2010). Personal coping strategies for 

managing the side effects of antiretroviral therapy among patients at an HIV/AIDS 

clinic in Uganda. African Journal of AIDS Research, 9(3), ss. 205-211. DOI: 

http://www-tandfonline-

com.lib.costello.pub.hb.se/doi/pdf/10.2989/16085906.2010.530171 [2016-02-29] 

 

Lama, J. & Planelles, V. (2007). Host factors influencing susceptibility to HIV infection 

and AIDS progression. Retrovirology, 4(1), ss. 52-52. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1186/1742-4690-4-52  [2016-04-14] 

 

Lindseth, A. & Norberg, A. (2004). A phenomenological hermeneutical method for 

researching lived experience. Scandinavian Journal of Caring Sciences,18(2), ss. 145-

153. DOI:                                                                         

http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-6712.2004.00258.x  [2016-04-19] 

 

McCormick, M. L. (2011). The Lived Body: The Essential Dimension in Social Work 

Practice. Qualitative Social Work, 10(1), ss. 66-85. 

http://qsw.sagepub.com.lib.costello.pub.hb.se/content/10/1/66.full.pdf+html [2016-04-

05] 

 

Medicinska forskningsrådet (2000). Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk human 

forskning.                                                               

http://infovoice.se/fou/bok/diverse/etik2000.pdf [2016-03-04] 

 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
http://dx.doi.org/10.3402%2Fqhw.v6i4.10363
http://njn.sagepub.com.lib.costello.pub.hb.se/content/24/4/31.full.pdf+html
http://online.liebertpub.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/pdf/10.1089/apc.2014.0182
http://www-tandfonline-com.lib.costello.pub.hb.se/doi/pdf/10.2989/16085906.2010.530171
http://www-tandfonline-com.lib.costello.pub.hb.se/doi/pdf/10.2989/16085906.2010.530171
http://dx.doi.org/10.1186/1742-4690-4-52
http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-6712.2004.00258.x
http://qsw.sagepub.com.lib.costello.pub.hb.se/content/10/1/66.full.pdf+html
http://infovoice.se/fou/bok/diverse/etik2000.pdf


29 

 

Ross, R., Sawatphanit, W., Draucker, C. B. & Suwansujarid, T. (2007). The Lived 

Experiences of HIV-Positive, Pregnant Women in Thailand, Health Care for Women 

International, 28(8), ss. 731-744. DOI:                                         

10.1080/07399330701465218 [2016-04-21] 

Ridgers, H. (2013). Caring for older HIV-positive men who have sex with men, Nursing 

standard (Royal College of Nursing (Great Britain:1987), 27(23), ss. 44. 

http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/docview/1288276538/fulltextPDF/E42

15E2CCFC646A6PQ/1?accountid=9670 [2016-03-12] 

 

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. 1. Uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--

och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ [2016-04-07] 

 

SFS 2014:822. Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

https://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20140822.pdf [2016-03-28] 

 

Sjöquist, S. (1999). Livsfrågor. Stockholm: Bilda Förlag. 

 

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.  

 http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2015/04/2005-105-

1_20051052-Leg-Ssk.pdf [2016-03-28] 

 

SSF (Svensk Sjuksköterskeförening) (2012). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

Stockholm                                                                     

http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf [2016-03-11] 

 

Taylor, B. (2001). HIV, stigma and health: integration of theoretical concepts and the 

lived experiences of individuals. Journal of Advanced Nursing, 35(5), ss. 792-798. DOI: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2648.2001.01912.x/epdf [2016-05-

08] 

 

Todres, L. & Galvin, K. (2010). Dwelling-mobility: An existential theory of well-being. 

 International journal of qualitative studies on health and well-being, 5(3), ss. 1-6. DOI: 

http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v5i3.5444  [2016-04-14] 

 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. 1. Uppl. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 

Zhou, Y. R. (2010). The phenomenology of time: Lived experiences of people with 

HIV/AIDS in China. Health, 14(3), ss. 310-325. DOI:                  

10.1177/1363459309358596 [2016-02-05] 

 

 

http://dx.doi.org/10.1080/07399330701465218
http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/docview/1288276538/fulltextPDF/E4215E2CCFC646A6PQ/1?accountid=9670
http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/docview/1288276538/fulltextPDF/E4215E2CCFC646A6PQ/1?accountid=9670
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
https://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20140822.pdf
http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2015/04/2005-105-1_20051052-Leg-Ssk.pdf
http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2015/04/2005-105-1_20051052-Leg-Ssk.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2648.2001.01912.x/epdf
http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v5i3.5444
http://dx.doi.org/10.1177/1363459309358596


30 

 

Bilaga 1 

 

Intervju och transkriptions historik   

 

Intervju  Datum Tid Transkription dag Transkription  

A 2016-03-04 42: 30 min 2016-03-04 Helene 

B 2016-03-07 46: 23 min 2016-03-08 Johanna  

C 2016-03-08 41: 12 min 2016-03-09 Helene  

D 2016-03-09 48: 23 min 2016-03-10  Helene  

E 2016-03-15 46:11 min 2016-03-15 Helene 

F 2016-03-16 36:18 min 2016-03-18 Helene 
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 Bilaga 2 

 

Intervjufrågor som ställdes till informanterna var: 

 

1. Hur upplever du att det är att leva med hiv i det dagliga livet? 

2. Vad är hälsa för dig? 

3. Hur är din upplevelse av vården? 
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Högskolan Borås. Studien utförs av sjuksköterskestudenterna Johanna Fredriksson och 

Helene Theding under sista terminen på utbildningen.  

Syftet med studien är att undersöka hur individer i Sverige, som levt med diagnosen 

HIV i >2år, upplever den egna hälsa.  

Studien kommer att genomföras i intervjuform med ljudupptagning för att förenkla vår 

bearbetning av materialet. Ljudinspelningen möjliggör att vi under intervju inte behöver 

föra skriftliga noteringar utan kan vara mer koncentrerade på det som berättas. 

Vår uppsatts följer Vetenskapsrådets etiska principer för humaniora och 

samhällsvetenskap, vilka utarbetats av HSFR (Humanistiska – samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet). Dessa principer innebär: 

 Medverkande i studien får information kring studiens syfte muntligt och 

skriftligt. 

 Medverkande har själv rätt att bestämma över din medverkan och kan avbryta 

medverkan när hen vill, utan förklaring. 

 Det material som insamlas under intervju hanteras konfidentiellt och är enbart 

till grund för denna studie.  

 Uppgifterna förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dem. 

Inspelningarna av intervjuerna kommer att förstöras efter att studien är avslutad. 

Intervjuer kommer att utföras under veckorna 9 - 11 Beräknad tid för intervju förväntas 

vara ca 60 minuter. Tid och plats för intervju sker enligt överenskommelse. 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig. 

Johanna Fredriksson   Helene Theding 

Mail: S131879@hb.se   Mail: S132499@hb.se 

Handledare: Niklas Andersson     Mail: niklas.andersson@hb.se 
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33 

 

 

 

Informationsbrev till frivilliga informanter            

16-02-28 

 

Informationsbrev till deltagare i intervjustudie                              
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Syftet med studien är att undersöka hur individer i Sverige, som levt med diagnosen 

HIV i  >2 år, upplever den egna hälsa. 
Studien kommer att genomföras i intervjuform med ljudupptagning för att förenkla vår 
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Inspelningarna av intervjuerna kommer att förstöras efter att studien är avslutad. 

Intervjuer kommer att utföras under veckorna 9 - 11 Beräknad tid för intervju förväntas 

vara ca 60 minuter. Tid och plats för intervju sker enligt överenskommelse.  

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig. 

Johanna Fredriksson   Helene Theding 

Mail: S131879@hb.se   Mail: S132499@hb.se 

Handledare: Niklas Andersson     Mail: niklas.andersson@hb.se 
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