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Abstrakt 

Vi har valt att skriva om HIV-positivas upplevelse av stöd i samhället och behovet av 

psykosocial stödverksamhet. Vi har undersökt hur människor i sundsvall upplever det att leva 

med HIV, och hur och om de upplever stigmatisering och fördomar. HIV är ett dolt handikapp 

eftersom att sjukdomen i sig är förknippad med, skuld skam och många fördomar. Det innebär 

att det är en sjukdom man inte gärna pratar öppet om. Forskning som vi har studerat har lagt 

fokus på att utröna med kvantitativa metoder vad människor i allmänhet ser på sin kontakt 

med HIV-positiva, lite har skrivits om hur den HIV-positive själv ser på sin situation. 

För att försöka sätta sig in i den HIV-positives situation, har vi valt en empirisk- holistisk 

kvalitativ forskningsansats, detta har vi gjort genom att ha semistrukturerade djupintervjuer. 

  

Nyckelord: stigmatisering, marginalisering, social support, isolering, HIV. 

 

  



 
 

Förord 

Vi vill tacka de respondenter som på ett öppet och ärligt sätt öppnade delar av sitt liv till 

oss, så att vi fick en inblick i hur det är att leva med HIV i dag. Våra tankar går till dem med 

en önskan om ett fortsatt starkt, lyckligt och långt liv. 

Sen vill vi tacka vår handledare Bernt Skoglund som har haft tålamod med oss och ingjutit 

hopp fast det ibland känts motigt. 

Björn Malmquist på Noaks ark för tips och idéer och ett moraliskt stöd för vår 

undersökning. 

 

Anna Vahlström och Jennie Norlén 
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Introduktion/ Bakgrund 

HIV är ett dolt handikapp eftersom att sjukdomen i sig är förknippad med, skuld skam och 

många fördomar. Det innebär att det är en sjukdom man inte gärna pratar öppet om då man är 

smittad. Men även att det i dag inte pratas så mycket om HIV gör ju heller inte att det blir 

lättare för den som drabbats att vara öppen med sin sjukdom som ibland kan vara psykiskt 

tung att bära. Många har inte någon att dela med sig till om sina tankar, frågor och etiska 

dilemman som uppstår både i yrkes- och privatlivet.  

Att ha HIV kan i dag vara väldigt stigmatiserande och det blir inte heller bättre av att det 

finns främst tre utsatta grupper som har HIV, missbrukare/före detta missbrukare, 

homosexuella, och invandrare.   

HIV är ju i dag inte på samma sätt en dödlig sjukdom som den var innan de moderna 

bromsmedicinerna introducerades i mitten av 90-talet. Och överlevnaden förutsätts vara 

mycket hög, vilket gör att dessa individer finns omkring oss, i vardagen och ute i arbetslivet. 

HIV är i sig ingen diagnos som berättigar till sjukersättning, utan bara de eventuella 

effekterna av behandlingen och de infektionssjukdomar sjukdomen medför. Psykiskt kan dock 

sjukdomen beroende på individen vara tung att bära.(Noaks Ark 2011,  

http://www.noaksark.org/omoss/var_historia.asp)  

  

http://www.noaksark.org/omoss/var_historia.asp
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Syfte/ frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att beskriva det psykosociala stöd de människor som lever med 

HIV upplever. Hur upplever de HIV-positiva samspelen med arbetsgivare, får de stöd och ett 

öppet bemötande? Även inom sjukvården och samhället i övrigt, hur upplevs det och finns det 

ett samhällsstöd?  

Bakgrund/ Litteraturgenomgång 

Noaks ark 

 Noaks Ark bildades 1986, anledningen till detta var att motverka spridningen av HIV samt 

verka för att förbättra levnadsvillkoren för dem som smittats av HIV samt deras närstående. 

HIV epidemin upptäcktes i början på 80-talet och sjukvårdsväsendet fick svårt att svara 

upp till de förutsättningar epidemin genererade. Följaktligen blev Noaks Ark ett betydelsefullt 

forum för att stödja de HIV-positiva och deras anhöriga. Ett gästhem öppnades i Stockholm 

för de som behövde omvårdnad, men var för friska för att vårdas på sjukhus. Till följd av 

bromsmedicinernas utveckling stängdes gästhemmet 2002, då de HIV-positivas hälsa 

förbättrades.(Noaks Ark, 2011) 

Redan i början startade Noaks Ark utbildningar för vårdpersonal och övriga relaterade 

yrkeskategorier för att öka kunskaperna om HIV i samhället. Ytterligare ett ändamål var att 

försöka hejda fördomar kring HIV och motverka särbehandling av HIV-positiva. Noaks ark 

utbildar årligen hundratals människor runt om i landet.(a.a.) 

Genom åren har Noaks ark utökat sin verksamhet från att tidigare bara funnits i Stockolm, 

till att även finnas i Malmö (1987), Helsingborg (1989), Växjö (1993), Gävle (1996), Luleå 

(2001) och Östergötland (2008). I dagsläget är Noaks Ark Malmö och Helsingborg hopslagna 

till Noaks Ark Skåne.(a.a.) 

”Kuriosa: Namnet Noaks Ark hittade man när man letade efter en lämplig lokal för den 

nybildade organisationen. En potentiell lokal låg på Noe Arks gränd vid Medborgarplatsen i 

Stockholm. Lokalen var inte det man letade efter men adressen gav istället upphov till 

föreningens namn”. (Noaks Ark, 2011) 
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Noaks ark håller även på att starta upp sin stödverksamhet i Sundsvall, vilket har fått oss 

ytterligare intresserade av frågan.  
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Om HIV 

Historik 

Sedan HIV infektionen upptäcktes 1981 i USA kunde man spåra infektionen tillbaka så 

långt som till år 1959 då det första insamlade blodprovet hittades i Zaire (Ericson & Ericson, 

2009) (Andreassen, Hægeland & Wilhelmsen, 2002) (Weiss, Dalgleish, Loveday, Pillay, 

2004) Sjukdomen upptäcktes i USA, då några få homosexuella män drabbades av en speciell 

lunginflammation (pneumocystis carinii pneumonia) och hudtumörssjukdomen (Kaposi`s 

sarcoma) Sjukdomar som tidigare setts hos äldre och patienter med nedsatt immunförsvar 

exempelvis vid cytostatikabehandling. (Andreassen m.fl. 2002) 

I USA upptäckte deras ”Center of disease Control and prevention” därefter att smittan även 

fanns hos prostituerade, missbrukare som delat kanyler och de som tagit emot blodprodukter, 

dessa fynd, ledde till slutledningen att HIV var sexuellt överförbar och att den smittades via 

blod och blodprodukter och inte var relaterad till den homosexuella livsstilen (Weiss m.fl. 

2004) (Ericson & Ericson, 2009). I Sverige upptäcktes det första AIDS-fallet 1982 (Ericson & 

Ericson, 2009), 1983 upptäcktes det att HIV orsakades av ett då okänt virus. Ytterligare några 

år senare fastställdes det att sjukdomen orsakades av det retrovirus (se vidare stycke, HIV 

viruset s.5), som senare fick namnet HIV (Ericson & Ericson, 2009). 
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I dag 

Varje dag smittas 6000 personer av HIV i världen, År 2010 uppskattas totalt 37 miljoner 

människor vara infekterade med HIV.  (WHO, 2010). 

Den största smittan finns i utvecklingsländerna, så hög andel som 90 % av nyinsjukna 

världen över sker i dessa länder. Det beror på fattigdom, dålig kunskap då det gäller både 

viruset och användning av infektionsskydd, våldtäkter och bristen av hälso- och sjukvårdvård, 

dessutom har den hälso- och sjukvård som finns begränsade resurser (Ericson & Ericson, 

2009).  

I Indien, Sydamerika och Ryssland ses i dag en markant ökning av fall med HIV (Weiss 

m.fl.2004). Fram till hösten 2010 beräknades ca 5300 personer leva med HIV i Sverige. Totalt 

har 9 400 HIV-fall anmälts i landet. under 2010 anmäldes 465 hivinfekterade, av dessa var 

217 smittade heterosexuellt, 122 smittade via sex mellan män och via intravenöst missbruk 27 

stycken. 13 barn blev smittade i samband med graviditet och förlossning varav alla utom 2 

smittades innan de kom till Sverige i sina hemländer  

 

(smittskyddsinstitutet, 2011). 
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HIV Viruset 

Humant immunbrist virus HIV är ett retrovirus, och det innebär att den är ett RNA-virus 

som omvandlar sitt eget virusarvsanlag till en DNA-kopia med hjälp av sitt egna enzym, 

omvänt transkriptas. Därefter sammanflätas den med värdcellens DNA-molekyl. Så fort 

cellen angripits av viruset startar denna process. 

 

Bild från: http://sv.wikipedia.org/wiki/HIV 

Då cellen sedan delar sig förs virusets gener vidare och antalet kroppsceller som infekteras 

med HIV kommer därför successivt att öka. 

T-Lymfocyter angrips framför allt av HIVviruset, T-Lymfocyter är de vita blodkropparna 

som tar hand om virusinfektioner i kroppen. De känner igen celler som är infekterade av virus 

och dödar den infekterade cellen. T-Lymfocyterna är mycket känsliga för förändringar på 

cellernas yta och "skannar av" kroppens celler för att se om cellen har vissa proteiner på ytan 

som signalerar om den tillhör den egna kroppen eller har andra proteiner som signalerar att de 

har virus inuti sig. HIVviruset infekterar även monocyter och makrofager som båda har en 

stor roll i immunförsvaret. Serologi är hörnstenen för att upptäcka HIV. 

”serologi´, term skapad när man i bakteriologins barndom på 1870-talet observerade att 

serum, den klara vätska som avskiljs när blod levrar sig, kunde användas för diagnostiska 

ändamål.” ( National Encyklopedin)  
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 Det vanligaste är att testa förekomsten av HIV-1 och HIV-2 antikroppar. Dessa 

antikroppar kan upptäckas eftersom alla virus inte är latenta (vilande) samtidigt (Weiss m.fl., 

2004).  

Diagnosen AIDS (Acquired immune deficiency syndrome) ställs då antalet CD4-positiva 

celler, bland andra T-Lymfocyterna, har reducerats till mindre än 200 x 10
9
/liter 

(normalvärdet är 1000 x 10
9
/liter) samt att den HIV-positiva drabbas av någon av de 18 AIDS 

definierade tillstånden (Ericson & Ericson, 2009) (Se bilaga 2, ordlista). 

Smittvägar 

Blod, blodprodukter, sädesvätska, vaginalsekret, likvor (ryggmärgsvätska) och nervvävnad 

är smittämnen för HIV. Det innebär att kontakt med dessa kroppsvätskor kan överföra smitta . 

Anala, vaginala och orala kontakter är sexuella smittvägar, situationer då man riskerar att 

utsätta sig för infektion (Hølleland & Hunskår, 2007), men även vid kontakt med slemhinnor 

och öppna sår kan smittämne överföras (Andreassen m.fl. 2002). Inokulationssmitta är 

ytterligare ett exempel på smittväg då viruset överförs via föremål som varit i kontakt med 

infekterat blod, till exempel en kanyl (Iwarson & Struwe, 2007). Ett barn kan få HIV via 

moderkakan, vid förlossningen och genom bröstmjölk (Hølleland & Hunskår, 2007). Globalt 

är cirka 80 procent smittade genom heterosexuella samlag, sex procent genom homosexuella 

samlag, sju procent genom intravenös injektion (sprutor) och sju procent genom 

blodtransfusion och smittade kanyler (Weiss m.fl., 2004). 

”Undersökningar har visat att sannolikheten att hiv överförs vid ett 

vaginalt samlag är 0,05 procent (fem av tiotusen) för män och 0,1 

procent (tio av tiotusen) för kvinnor. Vid oralsex utfört på en hivpositiv 

man är risken 0,01 procent (en av tiotusen) och omätbar utfört på en 

hivpositiv kvinna.” 

”Antalet hivpositiva (som bär på hiv) i världen ökar. Risken att smittas av hiv är störst bland män 

som har sex med män. Av alla anmälda fall i Sverige är över hälften invandrare som har smittats före 

ankomsten till Sverige i länder med hög förekomst av hiv. De största grupperna av de rapporterade 

fallen är heterosexuellt smittade före ankomst till Sverige och män som har sex med män smittade i 

Sverige.  Användande av kondom har mer än halverats sedan 1967 års sexualvaneundersökning.” 

(Wikipedia 2011, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/HIV#Snnolikhet_f.C3.B6r_hiv.C3.B6verf.C3.B6ring) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/HIV%23Sannolikhet_f.C3.B6r_hiv.C3.B6verf.C3.B6ring
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Sjukdomens förlopp och symtom 

Det första stadiet i HIV infektionen, primärinfektionen drabbar drygt hälften av de 

smittade. 1 till 4 veckor efter smittotillfället då uppstår influensaliknande symtom med 

halsinfektion och lymfkörtelförstoring men även hudutslag kan förekomma. Den här 

”influensan” orsakad av HIV varar något längre och personen blir något sjukare jämfört med 

en vanlig influensa (Giesecke J, 2011) (Weiss m fl., 2004). Då primärinfektionen har lagt sig 

uppstår en kronisk sjukdomsfas som pågår utan eller med enbart måttliga symtom, Här finns 

viruset kvar i de infekterade cellerna, de är vilande (latenta). För att viruset skall kunna sprida 

sig är alla virus inte vilande samtidigt, och de som inte är vilande startar virusreplikationen 

(viruskopieringen) (Ericson & Ericson, 2009). Om man som HIV-positiv inte får adekvat 

behandling tar det i genomsnitt cirka tio år innan infektionen utvecklas till AIDS. Variationen 

är ändå stor från ett par år till 15-20 år, de så kallade ”long-term slow progressors” kan bära 

viruset utan att utveckla aids över 20 år (Andreassen m.fl., 2002) (Giesecke J, 2011). I slutet 

av sjukdomsförloppet kan en del uppleva kännetecken som viktminskning, trötthet, kraftiga 

nattliga svettningar, hudbesvär, svamp i munnen samt lymfkörtelsvullnad på halsen 

(Hølleland & Hunskår, 2007). HIV-infektionens slutstadium, AIDS-stadiet är, när fler och fler 

immunceller blir angripna då minskar antalet CD4-positiva celler och immunförsvaret 

förmåga att producera antikroppar försämras successivt. Då immunförsvaret gradvis 

försämras får personen opportunistiska sjukdomar (kommer från engelskans opportunity, på 

svenska tillfälle). Magtarmkanal, luftvägar, hud- och nervsystem är de organsystem som 

framför allt påverkas (Ericson & Ericson, 2009). (se även Bilaga 2, Ordlista) 

Medicinsk behandling vid HIV 

Ännu finns det ingen behandling som botar HIV. Istället går medicineringen ut på att bland 

annat bromsa sjukdomens framfart och göra den sjukdomsfria perioden längre. Behandlingen 

baseras på antalet CD4-positiva dvs. mindre än 350x10
6
/L celler och HIV-RNA i blod och 

plasma och kan inledas vid den symtomfria fasen, men påbörjas alltid då symtomen på det 

nedsatta immunförsvaret ger sig till känna (Ericson & Ericson, 2009)( Giesecke, J, 2011)  och 

syftar till att hämma enzymerna omvänt transkriptas och proetas, vilket leder till att 

nybildning och mognaden av nya viruspartiklar hämmas (Simonsen, Aarbakke & 

Hasselström, 2004) 

Fusionsinhibitorer är en nyare behandlingsform där fusionen mellan virusmembran och 

målcellens membran blockeras, vilket leder till att virus-RNA inte kommer in i cellen (a.a.).  
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Då viruset lätt utvecklar resistens (motståndskraft mot medicinen) och ger kraftiga 

biverkningar sker behandlingen i form av kombinationsbehandling där verksamma substanser 

kombineras och biverkningarna hålls så milda de kan (Ericson & Ericson, 2009). Exempel på 

biverkningar är diarré, huvudvärk, buksmärtor, hjärt- och kärlsjukdomar och lipodystrofi, det 

vill säga: fettomfördelning hos en HIV-infekterad patient som använt proteashämmare. HIV 

virusets benägenhet att utveckla resistens gör det viktigt att inta sin medicinering på mycket 

regelbundna tider och genomgå noggranna uppföljningar av HIV partiklar i blodet så att man 

kan se om behandlingen ger önskad effekt och resistens inte har uppstått (Andreassen m.fl., 

2002). 

Omvårdnad vid HIV 

Omvårdnaden av HIV-positiva patienter består exempelvis av regelbundna kontroller, att 

ge god patientinformation, stödja, motivera patienten tillbehandling samt uppföljning av 

medicinering och sjukdom. Det är viktigt att patienten upplever en tillit i sitt förhållande till 

sjukvården. Det innebär bland annat att den präglas av respekt och fördomsfrihet. Det är inte 

nödvändigt för sjuksköterskor som möter HIV-positiva patienter att känna till den aktuella 

patientens smittväg (Andreassen m.fl., 2002). 

Smittskydd 

HIV anses vara en allmänfarlig sjukdom och därför är den underordnad smittskyddslagen 

(2004:168). Det innebär att den är anmälningspliktig. Smittskyddslagen säger att var och en 

ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra 

spridning av smittsamma sjukdomar. Den som vet, eller har anledning att misstänka att 

han/hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda 

andra mot smittrisk, vilket bland annat innebär skyldighet att lämna information om smittan 

till andra människor som han/hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för 

smittöverföring kan uppkomma.(se bilaga nr 3) 

Smittskydd innebär alla åtgärder som leder till att förhindra infektioners uppkomst och 

spridning. Smittskyddet skall vara utformad för den specifika infektionen som baserar sig på 

kunskapen om sjukdomen och dess smittväg. Handskar, skyddsrock/plastförkläde, 

ögonskydd, punktdesinfektion samt särskild behandling av nedblodade sängkläder och 

textilier är aktuella förebyggande åtgärder vid kontakt med HIV-infektion. Åtgärderna utförs 

då det finns risk för kontakt med eller stänk av blod och andra smittämnen. Handskar ska 
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alltid användas och när de varit i kontakt med smittämnet ska de bytas direkt. Skyddsrock 

eller plastförkläde används för att skydda kläder samt visir då det är stor risk för stänk av 

kroppsvätskor t.ex. vid tandvård eller skötsel av trachealkanyl för att skydda slemhinnor från 

stänk i ögon, näsa och mun (Andreassen m.fl., 2002). 
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Attityder till HIV-smittade 

I en longitudinell undersökning här i Sverige beskrivs människors attityder till HIV-

smittade. Studien har genomförts med enkätfrågor, då frågan om hur de skulle reagera om de 

kom i kontakt med HIV-smittade personer. Avsikten var att undvika fördomar och omotiverad 

rädsla. Frågan var ”hur skulle du reagera om du fick reda på att t.ex. en arbetskamrat eller 

skolkamrat var smittad med HIV?”( Socialstyrelsen HIV och AIDS I Sverige kunskaper, 

attityder och beteenden hos allmänheten 1987- 2007 ,2008 Sid.35) 

Denna studie utfördes mellan 1987 och 2007. 2007 svarade ca 20 % av de tillfrågade, att 

de ”säkert” eller ”troligen” skulle undvika nära kontakt med en HIV-positiv med en 

svarsmajoritet något överhängande åt männen. Ca 50 % av de tillfrågade svarade att de 

”troligen inte” skulle undvika nära kontakt, och återigen 20 % uppgav att de ”absolut inte” 

skulle undvika nära kontakt.  Så 2007, fanns det alltså fortfarande en viss oro för kontakter 

med HIV-positiva.  

Undersökningen visade att de som skulle undvika HIV-positiva har sjunkit från ca 55 % 

1987, till de 20 % år 2007 (socialstyrelsen, 2008). Siffrorna är något gamla, och vi skulle 

gärna ha sett färskare siffror, då mycket har kan ha hänt på 4 år.  

Offentliga personer har på senare år klivit fram och varit ”ambassadörer” för HIV-smittade 

och gett det ett ansikte. 
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Metod. 

För att beskriva det psykosociala stöd de människor som lever med HIV upplever och hur 

den HIV-positiva upplever samspelet med arbetsgivare, och om de får stöd och ett öppet 

bemötande i sina kontakter med sjukvård och i sina övriga sociala nätverk, har vi valt en 

empirisk- holistisk kvalitativ forskningsansats. Med det menar vi att vi har försökt att sätta oss 

in i våra respondenters situation. Med det empiriska menar vi att vi har försökt fånga det vi 

upplevt med hjälp av kontakt med dem som har HIV. Det har vi gjort genom att ha 

semistrukturerade djupintervjuer. En semistrukturerad intervju är då man har en lista över 

förhållandevis specifika teman som berörs, en intervjuguide. Intervjupersonerna har då stor 

frihet att utforma svaren utifrån sig själv, frågorna behöver inte heller komma i samma 

ordning som i intervjuguiden. Frågor som inte ingår i den, kan även ställas om den som 

intervjuar anknyter till något som intervjupersonen sagt. I det stora hela kommer frågor att 

ställas i den ursprunglige ordningen och med den ursprungliga ordalydelsen, därför blir 

intervjuprocessen flexibel. Vi bygger vår forskning på en induktiv forskningsansats, vilket 

innebär att vi bygger vår slutsats på det vi fått fram genom våra intervjuer. Anledningen till att 

vi valt en kvalitativ metod är för att vi anser att denne lämpar sig bäst för att svara på syftet 

med vår undersökning. Jämfört med en ren kvantitativ ansats som i och för sig skulle generera 

mera hårda data, skulle kravet på objektivitet då inte ge oss den djupare förståelse som den 

valda kvalitativa uppsats vi nu skriver. (Bryman, 2008) (Backman, 2008). Målet har varit att 

intervjua 6 personer med HIV med skiftande bakgrund såsom före detta missbrukare, 

homosexuella och invandrare, både män och kvinnor. Som vi nämnt tidigare ligger den 

kvalitativa forskningsprocessen till grund för vårt arbete (Backman, 2008).  

Vi anser att HIV i dag är en dold sjukdom som genom tiden har förändrats från att vara en 

dödlig sjukdom till att vara en sjukdom som man lever med under lång tid. HIV är i mångt 

och mycket förknippad med skuld, skam och rädslor. Och vi vill med vår undersökning ta 

reda på hur det är att leva med HIV i dag, och vilket stöd de upplever att de har i samhället. 
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Urvalet   

Har skett via ett bekvämlighetsurval (Bryman 2008) Vi har alltså fått kontakt med våra 

respondenter via Noaks Ark. Organisationen beslutade 2011 att utvidga sin verksamhet till 

Sundsvall. Infektionskliniken på sundsvalls sjukhus och Noaks Ark bjöd in samtliga HIV-

positiva i länet att delta och vi hade, inför vårt uppsatsskrivande förmånen att ta del i gruppen 

då den startade och därigenom fick vi kontakt med de människor som vi vill intervjua. 

Samtliga som var med i uppstarten i Sundsvall blev tillfrågade. Vi fick då kontakt med 5 

personer att intervjua, 3 kvinnor och 2 män i åldrarna 35 till 60 år. En kvinna som fick sin 

HIV via sexuell kontakt, 2 kvinnor med tidigare missbruksproblematik och 2 homosexuella 

män. 

Uppstarten 

Det hela började vårterminen 2011, då vi började med att utarbeta vår projektplan för 

denna uppsats. Vi fick då i uppgift att planera vårt uppsatsarbete. Där hela uppsatsens upplägg 

och planering för dess utförande redovisades. Till den gjordes också vår intervjuguide som vi 

använt oss av, (Bryman, 2008) (se bilaga) Det skickades ut inbjudan till dem på Noaks Ark. 

De respondenter som var intresserade av att delta i vår undersökning kontaktade oss för att 

bestämma då intervjuerna kunde ske. I inbjudan betonades det att deltagandet var frivilligt 

och konfidentiellt,(se bilaga inbjudan) (se vidare under etiska aspekter). 

Arbetet inleddes som sådant med att eftersöka litteratur och information om HIV, bl.a. i 

databaser, på bibliotek och på Internet. De söktermer vi använt har varit: Noaks Ark, 

stigmatisering, marginalisering, social support, isolering och HIV. Vi har sökt litteratur och 

artiklar/avhandlingar i Pub-Med, PsycInfo, vi har använt bibliotekets databas MIMA. Då 

upptäckte vi att det inte fans många artiklar som rör just det psykosociala sfärerna kring 

människor som har HIV. Däremot fann vi mycket kring sjukvårdens agerande kring individer 

med denna diagnos. Vi hittade dessutom böcker på biblioteket som vi har kunnat använda oss 

av. (se referenslista).  
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Tillvägagångssätt 

Då vi har närstående med HIV fick vi möjlighet att delta i upptaktsmötena då Noaks Ark 

startade upp. Vi intervjuade personerna i hemmiljö och vi bjöd på kaffe och bullar för att 

skapa en avslappnad och naturlig miljö där vi fritt kunde prata utan att andra kunde höra eller 

störa. Vi spelade in våra intervjuer som blev mer av ett samtal snarare än en intervju, vilket är 

den semistrukturerade intervjuns syfte.( Bryman 2008) Intervjuerna varade mellan 1 till 1,5 

timme. Sedan transkriberade (skrev ner intervjuerna ord för ord) vi intervjuerna så att vi 

kunde få en helhetsbild av dessa. Därefter analyserade och tolkade vi materialet (Backman, 

2008). 

Analys av data 

Vi har valt att följa den dataanalysmetod som (Thomson, 2010) beskriver i sin bok 

Reflexiva intervjuer. Hon beskriver ett förfaringssätt som innebär att en longitudinell och en 

horisontell analys av texten utfördes. Som mall använde vi oss av (Granehein och Lundman 

2003) innehållsanalysmetod där vi delade upp intervjun efter de frågor vi ställt och 

sammanfattade dessa först efter de svar respondenterna givit oss (longitudinell analys), sedan 

en summering av de svar samtliga respondenter givit oss (horisontell analys). I vår 

longitudinella sammanfattning citatmarkerade vi det väsentligaste meningarna som framkom 

av deras svar. I vår longitudinella analys gjorde vi en sammanfattning av de svar 

respondenterna givit oss och vi jämförde svaren gentemot varandra. 

Exempel horisontell analys: 

Frågan: Citat respondent 4 Omformulering Tolkning 

Hur upplevde du 

att din omgivning 

reagerade? 

 

”Missbrukskretsar 

är väldigt toleranta. 

Så kompisarna 

reagerade inte. Inte 

heller mamma eller 

min son. Han blev 

snarare besviken på 

mig för att jag inte 

berättat tidigare.” 

Missbrukarkretsar 

är toleranta så ingen 

reagerade, min 

mamma och min son 

reagerade inte heller, 

min son hade velat 

veta det tidigare. 

Ingen reagerade 

negativt, de hade 

snarare vela veta 

tidigare. 
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Exempel longitudinell analys: 

Fråga Respondent1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Vår tolkning 

Vad tycker du 

är ett bra 

bemötande av 

människor kring 

dig som person 

avseende HIV? 

 

Ett bra 

bemötande kring 

min HIV är att 

bemöta mig som 

alla andra, att 

samspelet 

fungerar, om jag 

skurit får jag ett 

plåster sedan får 

någon annan ta 

vid av hänsyn, 

men det skall inte 

vara så 

märkvärdigt.  

Fråga 

jättemycket 

frågor, det värsta 

är när de säger 

stackars dig och 

inget mer. Hellre 

ställa dumma 

frågor än inga 

alls. En vän fick 

frågan om jag 

hade AIDS, 

vännen höll 

masken, jag 

ringde upp 

personen och 

undrade var det 

kom ifrån, men 

han sa ”det säger 

jag inte” Jag vet 

fortfarande inte 

var informationen 

kommer ifrån. 

”ATT 

STÄLLA 

FRÅGOR, prata 

med mig direkt, 

jag tycker man 

hör på omvägar 

att det har pratats 

bakom ryggen om 

att han har AIDS,  

Att vara 

neutrala och ta 

det för vad det är. 

Att vara mot mig 

som alla andra . 

Eller positivt 

nyfikna. 

Att bemötas 

som alla andra, 

man vill inte att 

de ska tycka synd 

om en Att ställa 

frågor direkt än 

gå bakom ryggen. 

Samt att vara 

neutrala och 

positivt nyfiken. 

Att det inte ska 

vara så 

märkvärdigt kring 

just HIV, det är 

som vilken 

sjukdom som 

helst. 

 

Då vi gjort vår lodräta analys kunde vi nu ställa respondenternas svar gentemot varandra 

och resultatet summerades fråga för fråga. (Graneheim & Lundman, 2003) 

Etiska aspekter. 

Det vi ser ur etisk synpunkt är att dessa individer kanske inte vill ”visa” vem de är, så vi 

informerade de intervjuade om att detta naturligtvis var frivilligt och att inget av det som 

skrevs kommer att kunna identifiera dem på något sätt. Inga som helst påtryckningar gjordes, 

utan bara en ren förfrågan om deltagande. Individens frivilliga deltagande betonades och även 

i inbjudan uppmanades respondenten att avböja frågor som de inte anser vilja besvara pga. 

dess känsliga natur. (Bryman, 2008). 
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Resultat 

Individerna vi intervjuat i vår studie har bestått av 3 kvinnor och en man. Ålderspridningen 

har varit från 35-60 år. Tre av dessa lever i dag på sjukbidrag och en har ett väl fungerande 

yrkesliv. Vissa har haft sin diagnos i några år och andra i snart 30 år. De flesta vi intervjuat 

har inte haft något egentligt yrkesliv innan de fick sin HIV. I dag är däremot inte HIV i sig en 

sjukpenninggrundande diagnos. Så de som får HIV i dag kan vi räkna med finns ute i 

arbetslivet om de inte får någon följdsjukdom utifrån sin HIV.  

Om Diagnosen 

En respondent kände det som ”att dra undan matten, helt förbrukad som människa”. 

”Tungt eftersom de inte visste hur länge de skulle leva för sjukdomen var så ny.” ”Det var 

tungt att de berättade per telefon att jag hade HIV ”. Men denne blev ändå trygg efter god 

informationen på infektionskliniken. Denne fick veta vad som skulle hända och inte hända. En 

annan berättar att det inte var så mycket information bara ett samtal om att personen hade 

HIV och skulle höra av sig sex månader senare till infektionskliniken.  ”Jag bara sjönk ihop 

på golvet i en hög och struntade i allt. Jag skulle ju ändå dö. Men 26 år senare lever jag 

fortfarande- jag dog ju aldrig!” 

Det har varit varierande upplevelser, känslan av att vara förbrukad, att bara gråta, 

upplevelse av trygghet på grund av god information, känsla av att ge upp livet. Att det var 

slut. Och insikten att livet faktiskt fortsatte. Reaktionerna har varit varierande, mycket 

beroende på när man fick sin diagnos. Om det var nyligt eller på 80-talet. 

Smittotillfället  

Individen som hade missbruksbakgrund blev smittad av en infekterad sprutkanyl. En annan 

person blev smittad av sin sambo sexuellt i början av 80-talet när HIV blev känt. Detta för att 

sambon varit sprutmissbrukare tidigare men inte vetat om att han blivit smittad. Sambon blev 

rekommenderad på vårdcentralen då de inte kunde hitta vad som var för fel på honom, då 

hade han haft sin HIV ett bra tag utan att veta att de symtom han hade berodde på HIV.   

”Jag insjuknade i Malaysia, två möjliga smittvägar: en skyddad sexuell kontakt eller en 

rakning hos en barberare som skar sönder mig, med en troligen infekterad rakkniv.” 
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En respondents partner låg inne för avgiftning, personen själv hade blivit fri från sitt 

narkotikaberoende. Partnern testades positivt för HIV så då var det bara att testa respondenten 

med.  

”Så även fast jag varit missbrukare så fick jag det via sexuell kontakt, det kändes surt då 

jag lyckats ta mig ur ett missbruk och sen kom detta slag” 

Det varierar hur respondenterna blev smittade, men drog- och sexuell smitta överväger, 

dock vet man inte exakt säkert vid vilket av tillfällena den ene respondenten smittades. 

Omgivningen 

En respondent berättade att omgivningen reagerade med att ömsom vara väldigt toleranta 

och ömsom ledsna att förlora denne. ”I missbrukarkretsar reagerar man inte de är ganska 

toleranta”,”min son blev snarare besviken att jag väntade för länge med att berätta om min 

HIV”. Föräldrar och barn har tagit det väldigt bra i allmänhet, en förälder gick i terapi för att 

kunna vara ett bättre stöd i allt det jobbiga. En sambos familj hade svårt att acceptera och 

undvek att prata om detta, vad skulle grannarna säga? Ingen har direkt tagit avstånd, inte av 

någon som känner respondenterna väl. 

”Jag är restriktiv att tala om att jag har HIV men mina föräldrar, sambo och mina närmsta 

vet, men ingen annan, så jag har inte mött någon som stött bort mig”. 

Respondenterna upplever att de i stort sätt blivit positivt bemötta, oavsett om de har valt att 

berätta för endast ett fåtal eller varit öppen om sin sjukdom. I ett fall låtsades svärföräldrar 

inte om att HIV existerade.  

Inför framtiden 

Någon beskriver att denne behöver ta hand om sin kropp extra väl, behöver KBT för att 

kunna hantera sitt missbruksbeteende och komma ut på arbetsmarknaden. ”Man får inga 

meriter av livets hårda skola, försöker i alla fall leva här och nu”. En beskriver ”jag kommer 

att leva som jag gör nu och leva lika länge som andra ”jag kommer att fortsätta ha min egen 

lilla skyddade identitet, och ha min strukturerade vardag med min hund och sambo. Jag 

kommer att fortsätta att vara sjukpensionär”. ”Synd att inte kunnat ha en yrkeskarriär för 

sjukbidraget ger inte någon hög inkomst.”  
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Respondenterna väljer att försöka ta hand om sig själv, jobba med sin 

missbrukspersonlighet och kanske få social träning. Fortsätta leva som nu, trivs som 

sjukpensionär, Hitta en partner, nytt steg att gå ut helt offentligt som en frontfigur. Kommer 

att leva och åldras som alla andra. 

Psykosocialt stöd 

Vissa har blivit erbjuden psykolog eller kuratorshjälp men tycker inte att det varit något 

stöd. En tycker att arbetsgivaren stöttat när denne inte orkade resa utan fick i stället 

kontorsuppgifter när denne mått som sämst, både psykiskt och fysiskt. Denne fick väldiga 

biverkningar av en bromsmedicin, ”men när de bytte medicin mådde jag mycket bättre i 

magen” 

I början när HIV gjorde sig känd som diagnos verkar det inte ha funnits så mycket stöd 

”Jag och mitt barn fick klara oss själva, jag hade små mål att klara som att se min dotter 

klara skolan, sedan blev det olika mål längs vägen. Infektionskliniken har varit ett bra stöd 

ändå” En känner att denne klarar sig bäst själv som har lärt känna sitt eget psyke, vet när de 

psykiska svackorna kommer. Men överlag är sambos, föräldrar och nära vänner och släktingar 

det bästa stödet för respondenterna.  

Många har sitt största stöd i sina föräldrar och närmaste familjemedlemmar. Alla tycker att 

Infektionskliniken ger ett bra stöd. Samtliga anser att Vårdcentralerna inte tar sitt ansvar, utan 

skickar dem helst till Infektionskliniken även om det rör sig om sjukdomar som inte har med 

deras HIV att göra. Många tar upp tandläkaren som ett problem, och privata aktörer. 

Gemensamt för respondenterna att de känt ett lågt stöd från övriga sjukvården. 

Bemötande 

Ett bra bemötande upplever individerna är att fråga mycket, de tycker inte att det finns för 

dumma frågor, hellre det än att bara säga ”stackars dig” och inget mer. Att kunna vara 

naturlig i situationen, inte prata bakom ryggen. Att det inte ska vara så märkvärdigt kring 

HIV, att det ska få vara som vilken sjukdom som helst, vi är inte pestsmittad. 

”En vän fick frågan en gång av en ytlig bekant om jag hade AIDS, vännen höll masken och 

undrade var han hade hört det ifrån men han svarade inte. Jag ringde upp henne och försökte 

locka det ur henne men hon vägrade tala om var det hade kommit ifrån. Jag vet fortfarande 
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inte i dag vem som läckt i min personliga krets av människor. Men det är inget jag tänker på i 

dag”.  

Partner 

De flesta hade en partner vid insjuknandet. Alla var mer rädd att smitta någon ny partner 

än deras partner var att själv bli smittad. Två har hittills valt att avstå att träffa någon. Och om 

man skulle träffa någon, funderar de på, när i förhållandet talar man om att man har HIV? 

”Jag blev smittad av min dåvarande sambo som då satt i fängelse, men frågan är ju när 

talar man om vid en romans att man har HIV? I början vill man ju vara så perfekt som 

möjligt. Jag har haft en kille efter att jag fick diagnosen och jag var mer rädd att smitta 

honom än han var att bli smittad”. 

”Jag hade sambo när jag blev smittad och hade två flirtar efter min dåvarande sambo dog, de 

tyckte det var okej men vi hade dock aldrig sex. Sedan träffade jag min nuvarande sambo som 

jag levt i många år med och denne har inte brytt sig, denne tycker inte det spelar så stor roll 

när vi levt tillsammans i så många år och det finns så bra bromsmediciner. Han, tar blodprov 

två gånger om året”. 

Det kan finnas behov av tid till att anpassa sig till sitt nya liv som HIV-positiv och att vara 

mottaglig och redo för en rellation. 

”Jag håller distansen, jag hade avslutat en relation och skulle fundera vad jag ville i livet, när 

jag blev smittad och har inte haft någon nära relation efter det förutom många år senare, jag 

blev kär men eftersom jag inte hade haft närhet på så länge så blev det nog inte så bra, denne 

visste om att jag hade HIV redan. Nu känner jag mig mogen för ett stadigt förhållande”. 

Här har respondenten valt andra relationer i ställer för en relation med en partner. 

”Ja det var partnern som smittade mig men har avstått från ett förhållande på grund av min 

HIV. Jag har varit på dejt men jag känner att jag inte blivit bemött på ett respektfullt sätt. 

Känner att jag klarar mig bra ensam, jag har ju mina barn och barnbarn”. 
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Hur ser det ut på arbetsmarknaden? 

De flesta har det svårt på arbetsmarknaden pga. olika psykiska svårigheter. Tidigare kunde 

man få sjukpension pga. sin HIV men det kan man inte få i dag. En av våra respondenter har 

ett aktivt yrkesliv i dag och får stöd och förståelse då denne inte mår så bra.   

Flertalet av respondenterna har trots sin HIV haft en god kontakt med arbetslivet. En 

person blev dock hindrad att vidareutbilda sig. Detta var i början på 90: talet. 

De respondenter som har sjukbidrag är nöjda med det. I övrigt upplever de som är ute på 

arbetsmarknaden att de har gott stöd i arbetslivet. En respondent har problem med nacken och 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förstår hennes situation och stöttar henne. 

Här ser vi att alla våra tillfrågade har vissa problem med sin psykiska hälsa, långt ifrån hela 

tiden men de har sina perioder då det inte mår så bra.  

Har du fått kämpa mot fördomar? 

Här har vi valt att ta ut några citat för att kunna illustrera en del av det respondenterna har 

berättat. 

Dessa händelser har skett från 80- tal till nutid och vi kan se att det ändå har minskat över 

tid. De flesta har fått möta fördomar men har nog lärt sig att läsa av andra människor ganska 

bra för att förebygga och tolka vilka som är förstående nog att höra sanningen. 

Det finns flera exempel på hur kunskap är ett viktigt verktyg att motverka fördomar, både 

hos sjukvården och hos allmänheten och ibland upplever respondenterna att det brister, men 

också en styrka i att kunna informera sitt nätverk och på så sätt förhindra fördomar. 

”Nej eftersom jag håller en så låg profil kring min HIV så är jag skyddad tycker jag. Men 

man hör ju en del dåliga skämt om AIDS och då tänker man ju har de inte läst tidningarna på 

20 år.” 

”Inte direkt, det som jag mött mest är omsorgen om mig och hur jag mått. Endast vid ett 

tillfälle, då min svåger fick reda på det så blev han heltokig och skulle ta hela familjen o AIDS 

testa sig på VC på den ort jag vuxit upp. Det är en liten ort, så jag var rädd att de där skulle 

lägga ihop 1 och 1. Jag ringde då till min läkare på infektionskliniken och han ringde upp 
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min svåger och kallade dem till infektionskliniken för provtagning och information. Efter det 

var det som att dra streck över det hela. Men han bad inte ens om ursäkt.” 

”Ja det har jag, men inte så mycket, märker jag fördomar är jag snabb att prata fakta, då 

jag satt inne berättade jag i ett möte om min sjukdom, sedan var det jag som fick ta allas 

köksveckor.” 

Exempel då det inte varit så bra, där omgivningen och nätverket brustit och fördommar och 

okunskap varit ett hinder. 

”På 80-talet då jag fick urinvägsinfektion, så fick jag lämna urinprov bakom en ambulans 

på parkeringen, jag fick inte ens komma in på mottagningen.” 

”När jag var på date och vi träffats några gånger så tog jag mod till mig och berättade om 

min HIV, han tog det ganska lugnt men slängde en femhundring på bordet och gick sen, såg 

jag honom aldrig mer.”  

”Bodde i en liten by 3 år i slutet på 80-talet men hela byn tog avstånd till slut, fick inte ens 

handla på affären.” 

I så fall var? 

I dag önskas mer kunskap hos allmänheten och inom sjukvården  

”Vårdcentralen har svårt att hantera HIV-positiva, mer av okunskap och rädsla att göra 

fel, och omsorgen att göra rätt.”  

Genomgående berättas det att sjukvård (Vårdcentraler och de inom vårdväsendet som inte 

arbetar med just infektionssjukdomar) kan vara diskriminerande. 

”Tandhygienisten tar mer betalt av mig för att sterilisera instrumenten.” 

”Jag fick inte komma till en privat gynekolog pga. min HIV.” 

Sedan berättar en kvinna att vårdpersonal på en vårdavdelning behandlade henne på ett 

väldigt märkligt sätt: 

 ”Sedan blev jag väldigt dåligt bemött på en kirurgavdelning, var jättedålig och skulle ta 

en massa acetylcystein tabletter inför en röntgenundersökning, och jag sa att jag kommer 

kräkas, det är bara att ta sa sjuksköterskan. Sedan när jag kräktes sa hon med vass ton: vad 
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skulle det där vara bra för… jag fick väl skylla mig själv som var f.d. missbrukare och HIV-

positiv kändes det som.” 

Individens integritet är viktig, det beskrivs av våra respondenter att det kan pratas bakom 

ryggen, en kvinna fick höra av en god vän att vännen mött en man som frågade ”har inte hon 

AIDS?” Kvinnan ringde upp personen i fråga och konfronterade honom varför han pratade. 

 Har du en öppen attityd till din HIV? 

Här är variationen väldigt stor. Från att vara ”offentlig”, till att leva helt dolt och bara tala om 

det för sina närmaste. Genomgående så beskrivs fingertoppskänslan och noga avvägande till 

vilka de berättar om sin sjukdom för. Det är viktigt att personen kan ta emot det på ett bra sätt 

och inte föra det vidare. Valet att inte berätta kan också vara i hänsyn till den andre, en har 

valt att inte berätta det för sin morfar för att han är gammal och ändå inte skulle förstå 

innebörden, en beskriver att denne inte berättade för sin syster för att hon var gravid och ville 

inte belasta henne med det just då. ”Jag känner av personen jag berättar det för som med den 

här intervjun, om det inte skulle kännas bra så skulle jag ha avbrutit intervjun men det har 

känts bra.” 

Är det något du känner att du måste avstå ifrån i ditt liv? 

En respondent beskriver att hon inte har tillåtit sig att sakna barn, 2 har valt att inte skaffa 

någon partner, i rädslan att smitta eller bli avvisad. Att inte kunna resa till vissa länder 

upplevs också som ett hinder, och en respondent önskar att kunna tatuera sig. Tolkningen av 

det sammanlagda är ändå att de har funnit sig i sin situation och anpassat sitt liv. 

Smittskyddslagen upplevs som ett hinder att den borde omformuleras. 

Hur tycker du informationen till allmänheten om HIV är i dag 

jämförelsevis när du fick din diagnos? 

”Jag tror att informationen är bättre i Stockholm, men kanske inte här i Sundsvall, jag 

hoppas det blir till det bättre”. ”Sedan bromsmedicinerna kom känns det som man inte är 

rädd om sej att få HIV”. Flertalet hoppas och tror att det är bättre än när de själva fick sin 

diagnos 

Respondenterna beskriver bristfällig information, både till allmänheten och till dem själva, 

hur de skall förhålla sig till smittorisken, och hur ”intim” kan man få vara utan att riskera att 

överföra smittan. Tidigare fanns det ju stora informationskampanjer, men de har avtagit. Och 
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folk är i dag inte lika försiktiga som de var för några år sedan, det tycker man är synd, för 

HIV, är ändå en sjukdom man får dras med och det finns ändå biverkningar av den livslånga 

medicineringen och genererar ett visst ”utanförskap”. 

Vad tycker du kunde vara bättre? 

Samtliga respondenter beskriver att det finns stora brister inom sjukvården.  

”Det finns stora kunskapsluckor inom sjukvården, jag får till exempel påminna om att 

sätta på blodsmittetiketten, då jag lämnar prov”. 

De skulle önska mer kunskap om sjukdomen, att det skulle vara en del i grundskolan att få 

en inblick om HIV, mer än vad som kanske görs. 

I allmänhet tycker respondenterna att det borde finnas bättre information till allmänheten 

och att det borde finnas mer informationskampanjer, och dessa bör vara visuella så det inte 

kan förvrängas. 

”Och att man kunde hitta ett botemedel. För då skulle jag slippa vara rädd att smitta 

andra och andra skulle slippa vara rädda att jag smittade dem”. 

Respondenten beskriver nog kärnan i vad många har sagt. De respondenter vi har mött, har 

uttryckt att rädslan att smitta andra är stor. 

Bättre information till allmänheten i stort önskar sig respondenterna, både inom sjukvården 

och till de yngre medborgarna. 

Vad har Noaks Ark betytt? 

Arken har varit väldigt positivt, och det har varit upplyftande. De kommer att få en 

träffpunkt, ett café och det finns tankar som de inte kan bolla med ”friska” för de har svårt att 

sätta sig in i samma situation.  

Att få finnas till för andra i samma situation genererar också ökad självkänsla och att möta 

andra med HIV är också en befrielse, att inte vara ensam. Det är ett stort steg att söka kontakt 

med Arken och det är nervöst att ta steget in på första mötet.  

”Arken har fått mig att vakna upp, känna en ny sorts hoppfullhet. Inspirerande. En helt ny 

grej, pirr i magen”. 
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 Noaks Ark gör också att de växer som personer och att kanske våga skaffa en partner Det 

är ett återkommande tema om hur man skall gå tillväga då man hittar en ny partner, en del har 

ju valt bort det i rädsla att smitta och rädslan för att bli avvisad, men här kan Noaks Ark vara 

en källa till styrka.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Efter avslutad studie tycker vi att vi valt rätt metod att ha en kvalitativ ansats med 

halvstrukturerade djupintervjuer. Att välja en kvalitativ innehållsanalys känns klokt eftersom 

det passar till vårt frågeschema. Vår önskan hade däremot varit att urvalet av respondenter 

hade varit fler och en större spridning av de HIV-positiva. Nydiagnostiserade hade varit 

intressant kontra de som har haft diagnosen i många år. Samt att göra en jämförelse hur de 

upplever det när de fick diagnosen och fördomar i dag och förr samt vilken sorts information 

de har fått. Har de nydiagnostiserade som inte har rätt till sjukbidrag det kämpigt på 

arbetsmarknaden?  

Det är frågor som vi inte får svar på i denna studie. Med tanke på att det blev 4 

respondenter och svaren stundtals ganska lika så känns det så här i efterhand ganska skönt för 

som det skrivs i Bryman (2008) finns risk för en teoretisk mättnad och det var på gränsen att 

vi kände att nu har vi nog fått svar som känns ganska lika ändå. Vissa intervjuer har haft en 

tendens att bli längre än den timme vi hade avtalat om för det blev så engagerande samtal som 

gjorde det svårt att komma in på rätt köl igen, men otroligt utvecklande och lärorika samtal. 

Vi hade ju tänkt oss ha mer jämnfördelat män respektive kvinnor men eftersom vi hade ett 

bekvämlighetsurval så föll männen bort då det inte fanns fler som svarade på vår inbjudan. 

Vår design och metod innebär viss begränsning, den kritik kvalitativ forskning får möta är 

bristen på objektivitet och inte heller att besitta den evidensgraden som kvantitativ forskning 

har. (Bryman 2008) Styrkan i vår studie är att vi på detta sätt kunnat gå in på djupet hur det är 

att leva med HIV i dag. En kvantitativ ansats hade inte möjliggjort detta och syftet var att få 

kunskap och att själva få sätta sig in i hur respondenterna upplever sin situation. 

Det som skulle vara intressant, vore att komplettera den här studien med en kvantitativ 

undersökning där åsikter och attityder hos den allmänna befolkningen kartlades. Där skulle vi 

möjligtvis ha fått ytterligare stöd för vårt resultat.  

Då vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval är det ändå svårt att dra några generella 

slutsatser då vi inte kan fastställa hur normalpopulationen skulle ha sett ut. (a.a.) (Backman 

2008) 
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Validitet 

Mätningsvaliditet 

Innebär i stort att vi har undersökt det vi hade för avsikt att undersöka. Genom vår 

intervjuguide har vi försökt säkerställa detta med genomtänkta frågor, som har för avsikt att 

generera den helhetsbild och förståelse vi hade för avsikt att uppnå. (Bryman 2008) .  

Intern validitet 

Försöker beskriva orsakssamband. Vi använder oss av longitudinell och horisontell analys 

för att undersöka sambanden och har använt oss av citat för att styrka våra påståenden. 

Slutsatsen är att våra respondenter har upplevt ungefär likvärdiga situationer och då vi 

analyserat vårat resultat ser vi gemensamma nämnare. (a.a.) 

Extern validitet 

Innebär huruvida man kan dra några generella slutsatser av vår undersökning. Då vi har 

använt oss av bekvämlighetsurval kan det vara svårt att generalisera, då vi inte vet hur hela 

populationen HIV-positiva ser ut. Men vi ser ändå en enighet hos våra respondenter som ger 

oss en något så när rättvis bild av hur det är att leva som HIV-positiv i dagens Sverige. (a.a.) 

Ekologisk validitet 

Miljön och formen av undersökningen kan ha effekt på resultatet, vi har vistats i en lugn 

avslappnad miljö och vårt val av semistrukturerad intervjumetod gör att vi har haft 

gynnsamma förhållanden för att vi ska få raka och ärliga svar i samtalsform. (a.a.) 
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Resultatdiskussion. 

Kortfattat utgick vi från att det i samhället skulle finnas mer uttalad stigmatisering än som 

framkom i våra intervjuer, I dag är det inte så ”märkvärdigt” att vara HIV-positiv. Detta var 

för oss helt klart upplyftande. Vi trodde att det skulle vara svårare att leva öppet som HIV-

positiv och att människor skulle vara mera rädda för smitta än vad som framkommit. 

Det respondenterna beskriver och de är trots allt väldigt eniga att de inte har någon direkt 

upplevelse av diskriminering, det beskrivs av många att det är problematiskt att ha kontakt 

med sjukvården förutom kontakten med den instans som specifikt behandlar deras 

infektionssjukdomar. Detta har de dock viss förståelse för. Dem ser att det inte har med dem 

som person eller sjukdom att göra, utan har med sjukvårdens okunskap och att de är rädda för 

att göra fel.  

Resultaten tycker vi var positiva i den bemärkelsen att våra respondenter trots allt upplevde 

sig ha ett gott liv, oavsett om de har valt att vara öppen med sin sjukdom eller vara ganska 

sluten, så har de inte i sin närmaste omgivning upplevt någon större diskriminering. Kan det 

vara så att det sedan 2007 då (Socialstyrelsen 2008) uppmätte en i våra ögon ändå en ganska 

hög acceptans dvs. att 80 % inte skulle ta avstånd från en individ med HIV.  Vi har fått en 

känsla av att den siffran har ökat sedan dess.  

Genom de nya bromsmedicinerna som introducerades i mitten av 90-talet (Noaks Ark), så 

tolkar vi det så att människor över lag inte är så rädda längre. 

Det som framgår av vår undersökning är också att våra respondenter faktiskt är mer rädda 

att smitta andra än omgivningen är rädda för att bli smittade. En osäkerhet finns i kontakt med 

nya partners och några har valt att leva själv på grund av sin HIV. Något som vi tycker är lite 

synd då närhet faktiskt är ett av våra basala behov.  

Antalet som lever med HIV i dag är fler än någonsin, tack var bromsmedicinernas intåg i 

mitten på 90-talet och då dessa individer i dag både ser friska ut och har relativt god hälsa, så 

kommer dessa människor att bli en del av vår vardag. 

Det som även diskuteras är smittskyddslagen, Många respondenter uttrycker just rädslan 

att smitta andra och att Svenska smittskyddslagen, lägger ett för stort ansvar på den som har 

HIV. 
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”En annan kalldusch var den svenska smittskyddslagen. När jag fick mitt besked så 

arbetade jag i Danmark, där lagen ser helt annorlunda ut. Där är det ett gemensamt ansvar 

för parterna i en sexuell akt att ta upp frågan om HIV-status och användning av kondom. I 

Sverige faller allt ansvar på den som är HIV-positiv man kan och känner sig som en 

presumtiv kriminell bara för att man har sexuell relation med någon, trots att man upplyst 

och använt kondom En oro som är tung” (Boström, Ögren Wanger, 2009 sid 209) 

Vi hade önskat mer forskning kring attityder hos människor, den senaste vi hittade var som 

sagt från 2007. (Socialstyrelsen, 2008) 

Anledningen till att vi också valt att beskriva mycket i vår introduktion om HIV är av två 

orsaker, den första var för att ytterligare ge en inblick och kunskapsspridning om HIV, sedan 

också att utan kunskap om sjukdomen är det svårt att sätta sig in i den HIV-smittades tillvaro. 

Det skulle framöver vara väldigt intressant att få läsa en kvantitativ undersökning om 

människors attityd till HIV är i dag jämfört med 2007 

  

Vi tycker att vi fått svar utifrån de frågeställningar vi hade. Det vill säga vi har visat på 

vilket det psykosociala stöd de människor som lever med HIV upplever. Hur den Hivpositiva 

upplever samspelet med arbetsgivare, och om de får stöd och ett öppet bemötande?  Även i 

samhället, hur det upplevs och om det finns ett samhällsstöd?  
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Slutsats 

Respondenterna har genomgående liknande erfarenheter av det psykosociala stödet i sin 

närmiljö samt i samhället i stort. Det är anmärkningsvärt att det inte tidigare funnits någon 

psykosocial stödverksamhet i Sundsvall såsom Noaks Ark eller hjälp av psykolog med 

kunskap om HIV problematik. Det som har framkommit i våra intervjuer är att våra 

respondenter i större utsträckning upplever få eller inga fördomar i dag. Det största problemet 

respondenterna upplever i dag är kunskapsbristen inom sjukvård, såsom vårdcentraler och 

tandläkare. Samtliga av våra intervjupersoner berömmer Infektionskliniken i Sundsvall. 

En försiktig slutledning som implicit har framkommit är att respondenterna kanske har 

mycket större stöd i samhället än de själva vågar tro. I dag har acceptansen för HIV-positiva 

förhoppningsvis ökat ytterligare än de 89 % som framgick av undersökningen Socialstyrelsen 

färdigställde 2008. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Frågor till våra utvalda 

1. Hur upptäcktes din HIV smitta? 

2. Hur kändes det när du fick din diagnos? 

3. Hur upplevde du att din omgivning reagerade? 

4. Beskriv din resa, dåtid, nutid och hur tror du om du siar framtiden? 

5. Vad har varit bra respektive mindre bra kring ditt psykosociala stöd kring HIV? 

6. Vad tycker du är ett bra bemötande för människor kring dig som person avseende HIV? 

7. Var i samhället finns ditt största stöd respektive minsta stöd tycker du? 

8. Hade du någon partner när du fick din diagnos? Och hur skulle du känna tror du om du 

träffade en ny partner? 

9. Vad har du haft och vad är din nuvarande sysselsättning? 

10. Vilket bemötande har du fått tycker du under studie respektive yrkesliv? 

11. Har du fått kämpa mot fördomar? 

12. Upplever du fördomar i dag? 

13. I så fall var? Hur lever du, har du en öppen attityd till din HIV, eller är det något du 

mest håller för dig själv? 

14. Är det något du känner att du måste avstå ifrån i ditt liv? 

15. Hur tycker du informationen till allmänheten om HIV är i dag i jämförelse då du fick 

din diagnos? 

16. Vad tycker du kunde vara bättre? 

17. Vad har Noaks ark betytt för dig? 
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Bilaga 2 ordlista 

 

Oral candidos - svampinfektion i munhåla 

Opportunistiska sjukdomar är sådana som normalt inte är farliga för friska personer; deras 

immunförsvar klarar av dem. Symtomen kanske inte ens märks. Förekommer då 

immunförsvaret är nedsatt; exempelvis vid cancer i immunceller, vid förvärvat immunbrist 

syndrom (AIDS), vid behandling med immunnedsättande medel kan dessa infektioner bli 

livshotande. 

Exempel på aidsdefinierande (opportunistiska) infektioner 

 Pneumocystis carinii pneumoni (typ av lunginflammation) 

 Candida esophagit (jästsvampinfektion i matstrupen) 

 MAC- infektion (infektion med en tuberkulosliknande bakterie) 

Exempel på aidsdefinierande tumörer 

 Kaposis sarkom (typ av hudtumör)   

 Cerebral toxoplasmos (en typ av parasitinfektion i hjärnan) 

 Cytomegalvirusretinit (virusinfektion i näthinnan) 

 Lymfom (cancer utgången från lymfkörtlar) 

 Cervixcancer (livmoderhalscancer)  

( http://www.bms.se/hiv-aids-sjukdom ) 

  

Transkriptas- från engelskans reverse transcriptase) är ett enzym som transformerar RNA 

till DNA. Länge trodde man inom molekylära biologin att det inte var möjligt att göra DNA 

från en RNA-mall, men via arbetet av ett antal forskare, inklusive Howard Temin, vet man att 

bland annat retrovirus använder sig av omvänt transkriptas. Ett välkänt retrovirus är HIV 

http://www.bms.se/hiv-aids-sjukdom
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Proetas- Hämmar nybildning och mognad av nya viruspartiklar 

Lipodystrofi- omfördelning av fettvävnaden pga. biverkan av medicin. 

Serologi- Termen förklarar påvisandet och mätandet av antikroppar i blod serum. 
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Bilaga 3  

Detta baseras på smittskyddslagen  

Hiv, patientinformation, 2010-02-15 

Förhållningsregler 

Smittskyddslagen innehåller följande förhållningsregler som rör hur du ska undvika att 

andra personer blir smittade. Det är din behandlande läkare som beslutar vilka av 

nedanstående förhållningsregler som gäller för dig. 

 Du kan beröras av inskränkningar när det gäller arbete eller deltagande i 

annan verksamhet där det finns risk att smittspridning kan ske. 

 Du får inte ge blod, donera sperma, ägg, organ eller vävnad för 

transplantation. 

 Om du injicerar narkotika måste du ha egna sprutor och kanyler och inte 

låta andra använda dessa. Du får inte använda gemensam blandningskopp och 

injektionsverktygen måste förvaras så att de inte utgör en smittrisk för andra.  

 Du måste berätta att ditt blod är smittsamt när du söker tandvård, sjukvård 

eller vid andra tillfällen där skarpa verktyg används och blödning kan uppkomma, 

som vid tatuering eller ”piercing”.  

 Du är skyldig att före samlag informera din tilltänkta sexualpartner om att 

du är infekterad med hiv. Detta gäller för samlag där penis är inne i slidan, för 

analt samlag, för oralsex och annan sexuell aktivitet som innebär risk för 

smittspridning.  

 Vid samlag där penis är inne i slidan, ändtarmen eller munnen ska 

kondom/femidom användas under hela samlaget. Vid annan intim kontakt ska 

femidom/slicklapp användas under hela den kontakten. 

 Dela inte toalettartiklar som rakhyvel eller tandborste med andra. Lägg 

förband även på småsår.  

 Du måste komma på de återbesök som din behandlande läkare anser 

nödvändiga. 

http://www.slf.se/Foreningarnas-

startsidor/Intresseforening/Smittskyddslakarforeningen/Smittskyddsblad-/HIV-

patientinformation-2010-02-15/ 

http://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Intresseforening/Smittskyddslakarforeningen/Smittskyddsblad-/HIV-patientinformation-2010-02-15/
http://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Intresseforening/Smittskyddslakarforeningen/Smittskyddsblad-/HIV-patientinformation-2010-02-15/
http://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Intresseforening/Smittskyddslakarforeningen/Smittskyddsblad-/HIV-patientinformation-2010-02-15/
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Bilaga: inbjudan 

 

Inbjudan! 

 

Under vårterminen önskar vi, Jennie Norlèn och Anna Vahlström skriva en C-uppsats kring vikten av det psykosociala 

stödet då man har HIV. Vi läser nu sista terminen på Rehabiliteringsvetenskapliga programmet på Mittuniversitetet och C 

uppsatsen är den sista delen I vår utbildning. 

Syftet är att ta reda på vilket stöd man kan behöva, har, och saknar då man lever med HIV och vad uppstarten av Arken 

innebär för dig som person. Vi kommer att göra en kortare intervju, ca 1 timme, då vi kommer att ställa frågor kring hur du 

som HIV-positiv upplever din situation. Vad du önskar för psykosocialt stöd, hur du känner att du mottas eller kan mottas på 

arbetsmarknaden, eller i privatlivet. Då bjuder vi på hembakade bullar och kaffe på Arkens lokal eller annat valfritt ställe. 

Alternativt så kan intervjun utföras på telefon då vi bestämmer en tid då vi ringer upp vänligen kontakta oss om du väljer att 

delta i vår undersökning.  

Vi kommer att ställa en del frågor som du kommer att uppfatta som personliga och vi ber därför att om du inte skulle vilja 

svara säga till. Detta kommer naturligtvis att respekteras. All information kommer att avidentifieras, så du kommer vara helt 

anonym. Endast om du är man eller kvinna och vilken ålder du har kommer att skrivas.  

För att göra en bra uppsats vill naturligtvis båda två träffa dig, men känns det helt fel så kan vi komma fram till en 

lösning som känns bra för just dig. 

Vi vill poängtera att ditt deltagande är frivilligt, och att du när som helst kan avbryta ditt deltagande utan att behöva 

förklara varför. Intervjun kommer att ske 18-21 april. 

C uppsatsen skrivs av:   

Jennie Norlèn Tel: 073 1834369  jennie29@hotmail.com  

Anna Vahlström Tel: 073 0913830  annavahlstrom@hotmail.com 

Under handledning av: Bernt Skoglund  bernt.skoglund@miun.se 

Instut it ionen för hälsovetenskap Mittuniversitet  
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