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Abstract

Life situation and sexuality among HIV infected young men 

with an African background 

Amelie Barksjö

Background: Today  6174  HIV  infected  individuals  are  living  in  Sweden,  167  of  these  are 

adolescents (aged 15-24) of which 97 are of African origin. Thanks to the development of new 

drugs, HIV infection has passed from being a death sentence into a chronic infection. With this, new 

questions  rise,  such as  how does  a  person manage to  live  with  a  lifelong sexually transmitted 

infection and how does it affect sexuality and quality of life?

Aim: The overall aim of this thesis is to deepen our understanding of the life situation and sexuality 

of HIV infected young men with an African background.

Methods: We conducted a qualitative study with narrative analysis. In-depth interviews were held 

with four adolescent men, focusing on their life situation, disclosure of HIV and sexuality. 

Results: Two different stories about how young HIV positive men described their everyday life 

were found, and two narratives were created; One were the man sees HIV as a constant burden that 

affects every day life significantly, and one who does not,

Conclusion: Not all participants in this study found being HIV positive a problem. Reasons why 

some  individuals  were  negatively  affected included the Infectious Diseases Act, fear of hurting a 

partner, fear of stigmatization and the pressure from friends and society. Therefore we would like to 

point  out  the  importance  of  increasing  knowledge  and  changing  attitudes  towards  HIV in  the 

community to reduce the stigma and stress related to openness about HIV infection.



Populärvetenskaplig sammanfattning

Livssituationen och sexualiteten hos hivinfekterade unga män 

med afrikansk bakgrund

Amelie Barksjö

Hiv och aids har sedan början på 1980-talet spridits över hela världen och hittills  lett till  nära 30 

miljoner dödsoffer globalt. Tack vare utvecklingen av nya mediciner har hivinfektionen gått från att 

ha varit en dödsdom till att bli en kronisk infektion som många kommer att leva med tills de avlider 

av andra orsaker. I och med detta dyker helt nya frågeställningar upp; hur hanterar man att leva med 

en livslång sexuellt smittsam infektion, hur påverkar den personers livskvalité, fysiska och mentala 

hälsa samt sexualitet och hur hanterar de drabbade de situationer som uppstår. 

Vi  har  genomfört  en  kvalitativ  studie  med fyra  unga hivpositiva  män som deltagare.  Varje 

deltagare intervjuades  vid  två  olika  tillfällen  och intervjuerna  fokuserade på  öppenhet  om hiv, 

sexualitet,  kärleksrelationer, tankar kring familjebildning, aktuell lagstiftning samt stöd och hjälp 

från sjukvården. Vid analys av intervjuerna har två olika berättelser om hur hivinfektionen påverkar 

ungdomarna i vardagen framträtt. I den ena genomsyrar vetskapen om att man är hivpositiv hela ens 

livssituation, vänskap och sexualitet, i den andra påverkar hivinfektionen i mycket liten utsträckning 

livssituationen och sexualiteten.

Orsaker till att en del deltagare upplevde att hiv påverkar deras livssituation negativt inbegriper 

respekt för smittskyddslagen, rädsla för att såra sin partner, rädsla för diskriminering samt vänners 

och samhällets sexfixering. Enligt Smittskyddslagen måste man berätta för en potentiell sexpartner 

om sin  hivinfektion,  en uppgift  som flera  av  deltagarna  ser  som nästintill  omöjlig,  detta  beror 

framförallt  på  rädsla  för  stigmatisering.  Således  är  det  Smittskyddslagen  och  rädsla  för 

stigmatisering som gör att hiv blir en börda i deras liv.  Vi vill  därför  peka  på vikten av en  ökad 

kunskap och förändrad attityd till hiv i samhället för att minska stigmatisering och således reducera 

ohälsa och stress relaterat till öppenhet kring hivinfektionen.



1 Bakgrund

Hiv och aids har sedan början på 1980-talet spridits över hela världen och har hittills lett till nära 30 

miljoner dödsoffer globalt (UNAIDS, 2010). Tack vare utvecklingen av nya mediciner har 

hivinfektionen gått från att ha varit en dödsdom till att bli en kronisk infektion som många kommer 

att leva med tills de avlider av andra orsaker. Det innebär att vi världen över får allt fler barn, unga 

och vuxna som lever med infektionen som en del av sitt liv. Idag har ca 34 miljoner människor hiv 

världen över, ca 5 miljoner av dessa är unga vuxna (15-24 år) (UNAIDS World AIDS Day Report 

2012, 2012). I och med denna stora population hivinfekterade unga vuxna dyker helt nya 

frågeställningar upp; hur hanterar man att leva med en livslång sexuellt smittsam sjukdom, hur 

påverkar den personers livskvalité, fysiska och mentala hälsa samt sexualitet och hur hanterar de 

drabbade de situationer som uppstår. Då detta är en förhållandevis ny aspekt på hiv är forskningen 

kring dessa faktorer bristfällig. Mycket av den forskning som finns fokuserar på män som har sex 

med män (MSM) och medelåldern i de flesta studier ligger kring 40 år. Det finns studier som 

fokuserat på unga vuxna med hiv, så som t.ex (Bakeera-Kitaka, Nabukeera-Barungi, Nöstlinger, 

Addy, & Colebunders, 2008; Christianson, Lalos, Westman, & Johansson, 2007; Dahl & 

Carstensen, 2008; Fielden m.fl., 2006; Nostlinger m.fl., 2008; Rydström, Ygge, Tingberg, Navèr, & 

Eriksson, 2012)  men det finns ännu mycket att göra för att öka förståelsen för hur livskvalité och 

sexualitet påverkas hos unga vuxna med hiv. 

I Sverige lever idag 6174 personer med känd hivinfektion. Av dessa är 167 i åldern 15-24 år och 

97 av dem har afrikanskt ursprung, framför allt från Burundi, Eritrea, Kenya, Uganda, Etiopien och 

Somalia  (Fredriksson, 2013). Individerna i denna grupp har olika bakgrund genom att  en del är 

födda med hivinfektion medan andra blivit smittade senare i livet. De har en särskild utsatthet då de  

både är ungdomar, hivinfekterade och har en utländsk bakgrund och för dem är frågeställningar 

kring sexualitet, familjebildning och öppenhet om hiv särskilt aktuella.

1.1 Öppenhet och sexualitet

Bland  de  studier  som  finns  är  det  framförallt  de  skandinaviska  publikationerna  som  belyser 

sexualitet (Eriksson, 2012, Gröningsäter, 2004 och Rydström m.fl., 2012).

En stor internationell litteraturstudie presenterades nyligen (Eriksson, 2012). Rapporten syftade 

till att ge en omfattande  kunskapsöversikt över studier av livssituationen hos personer som lever 

med hiv i den industrialiserade delen av världen. Eriksson drar bland annat slutsatsen att även om 

många människor som lever med hiv i den industrialiserade världen skattar sin hälsa som god, är 



negativa effekter på livskvalitén vanliga. Dessa är mest uttalade i relation till  psykisk hälsa och 

sociala relationer. Rapporten visar även att negativa effekter på den sexuella hälsan förekommer i 

stor utsträckning och att många personer beskriver sexuella problem. Konsekvensen blir att en del 

väljer att leva i total avsaknad av sexuella relationer p.g.a. rädsla för att smitta andra eller utsättas 

för diskriminering. Eriksson påpekar dock att unga människor och personer från etniska minoriteter 

var underrepresenterade i studierna han tagit del av och uppmärksammade bristen på validerade och 

pålitliga testmetoder.

En  annan  stor  rapport  om livskvalitén  hos  människor  med  hiv  publicerades  2004  av  Fafo 

(forskningsstiftelse i  Norge) (Gröningsäter,  2004).  Denna  bestod  av  såväl  en  retrospektiv 

litteraturstudie  som  en  kvantitativ  och  en  kvalitativ  del.  Även  denna  rapport  visar  att  många 

hivinfekterade  anser  att  infektionen  påverkar  deras  sexualliv  i  hög grad.  Knappt  hälften  av  de 

svarande  uppgav mindre  fysisk  kontakt  efter  hiv-beskedet  och  mer  än  en  tredjedel  ”kände sig 

smittsamma” och undvek därför närkontakt med människor omkring dem. Två tredjedelar tyckte att 

deras sexualitet hade blivit kraftigt begränsat av hivinfektionen och mer än hälften avstod från sex.

Frågan om sexualitet i relation till hivinfektionen är förstås nära sammanlänkad med öppenhet 

som  enligt  svensk  lagstiftning är  en  förutsättning  för  en  sexuell  relation  (Smittskyddslag 

2004:168). En svensk kvalitativ studie på livskvalité hos unga vuxna med hivinfektion visar att för 

unga hivinfekterade i Sverige idag är inte den största rädslan sjukdomen själv, utan rädslan för 

diskriminering  och det utanförskap som öppenhet om sjukdomen kan innebära  (Rydström m.fl., 

2012). Vad gäller sexualitet framkom det i denna studie att deltagarna var väl medvetna om sina 

skyldigheter relaterat till Smittskyddslagen men att de trots risken för att straffas ibland föredrog att 

bryta mot lagen framför att riskera att förlora sin partner som en konsekvens av öppenhet. Flera av 

deltagarna  framförde  att  en  ändring  av  smittskyddslagen  är  nödvändig  för  att  passa  dagens 

samhälle. Även här framkom det att flera av deltagarna valde att helt avstå från sexuella relationer 

för att minimera risken för anklagelser i form av oetiskt agerande eller att smitta sin partner. Total  

avhållsamhet från  sexuella  relationer  uppmärksammades  även  i  en  studie  omfattande  75 

hivinfekterade intervjupersoner i Afrika och Asien/Oceanien (Paxton, 2002). Vidare var sexlivet den 

faktor  flest  deltagare  kände  sig  missnöjda  med  i  en brittisk  nationell  studie  omfattande  1821 

hivinfekterade individer (Anderson & Weatherburn, 2004).

Det finns också tecken på att migranter i större utsträckning än genomsnittet undviker att berätta 

för närstående om infektionen. I en relativt omfattande dansk studie med 1200 deltagare varav 133 

var  födda utanför Europa konstaterar man att  utlandsfödda i  större utsträckning än  alla  andra i 

kategorier  i  studien  (homosexuella  män,  heterosexuella  födda  i  Danmark,  bisexuella  män  och 

drogmissbrukare) valde att inte berätta för någon om sin hiv-status eller att bara berätta för några få 

(Dahl & Carstensen, 2008). Författarna skriver också att de utlandsfödda i större utsträckning än 



övriga svarande ställde sig positiva till hjälp att bli bättre på att praktisera säkert sex och en av 

slutsatserna i studien var att det i nuläget finns stora brister i hur svåra ämnen som sexualitet och 

sexuella problem hanteras i det professionella mötet med hivinfekterade individer.

Att frågor kring öppenhet och sexualitet är problematiska för hivsmittade är således tydligt, och 

tidigare forskning tyder på att det är än mer uttalat hos utlandsfödda.  Följderna av att inte våga 

berätta om sin sjukdom leder naturligtvis till svåra ställningstaganden när det kommer till sexualliv. 

Sexualitet är för många en viktig del av livet och en viktig faktor inom begreppet livskvalité. Kärlek 

och sexualitet är  ofta nära sammankopplade och att vara hivsmittad får därför stora konsekvenser 

för individens möjligheter till en kärleksrelation. Många unga vuxna är precis på väg att intressera 

sig för kärleksrelationer och upptäcka sin sexualitet.  Sexualdebuten  kan innebära svårigheter för 

unga i allmänhet,  och för hivinfekterade är frågeställningar kring detta extra relevanta.  Tidigare 

studier leder oss att tro att risken är stor att unga finner det problematiskt att hantera sin sexualitet 

och sitt sexualliv relaterat till hiv. 

1.2 Kunskapsluckor och säkert sex

Bristande kunskap om hivinfektionen och smittovägar samt ovilja att använda kondom är ett annat 

genomgående tema i tidigare studier. 

Studien UNGKAB är en enkätundersökning med 15 000 personer i åldrarna 15–29 år från hela 

Sverige  (Tikkanen, Abelsson, & Forsberg, 2011). Undersökningen fokuserar på ungas kunskaper, 

attityder och erfarenheter när det gäller sexualitet. Den visar att ungefär hälften hade en ny/tillfällig 

partner som de inte kände sedan tidigare vid senaste tillfället de hade sex samt att de inte använde 

kondom vid vare sig vaginalt eller analt samlag. Den främsta anledningen uppgavs vara att man 

använde annat graviditetsskydd. Därefter angav man att det är skönare och mer intimt utan kondom 

samt att initiering av kondomanvändning tyder på misstro gentemot partnern. Detta förhållningssätt 

blir naturligtvis problematiskt för hivsmittade.

Tre skandinaviska studier som fokuserat på utlandsfödda och deras syn på hiv och sexualitet 

kommer alla fram till att kunskap kring hivsmitta och säkert sex är bristande. En studie från 2006 

undersökte  kunskap,  attityder  och  förhållningssätt  relaterat  till  hiv/aids  och kondomanvändning 

bland somaliska och sudanesiska immigranter i Danmark. Studien visade att  en majoritet av de 

svarande (64,5%) hade låg kunskap om hiv/aids i allmänhet och att nästan hälften (46,3%) hade låg 

kunskap  om  smittovägar.  Man  såg  också  att  personer  under  24  år  hade  signifikant  lägre 

kunskapsnivå än de över 24 års ålder (J. V. Lazarus, Himedan, Østergaard, & Liljestrand, 2006). En 

avhandling  om  hivinfekterade  afrikanska  föräldrar  och  deras  barn  boende  i  Stockholm 

presenterades  2010  (Åsander,  2010). I  en  av  artiklarna framkom att  deltagarna  i  studien  hade 



grundläggande kunskap om hivtransmission men att en tredjedel trodde att hiv smittar på fler olika 

sätt  än  vad som är  vetenskapligt  bevisat  (Åsander,  Belfrage,  Pehrson,  Lindstein,  & Björkman, 

2004). Även Flodströms (2012) studie om unga irakiers syn på sexuell och reproduktiv hälsa visade 

att deltagarna hade begränsade kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). 

Deras berättelser vittnade om att migration medför kunskapsluckor inom området SRHR. Att lämna 

hemlandet i tonåren gör att man missar sex- och samlevnadsundervisningen i såväl hemlandet Irak 

som i Sverige.  Detta skulle även kunna vara fallet  för många  andra unga som lever med hiv i 

Sverige. 

En kvalitativ studie gjord i Belgien med 254 deltagare från 13 olika länder pekade även den på 

otillräcklig  information  och  att  hivinfekterade  individers  kunskap vad  gällde  sexuell  hälsa  var 

bristande  (Nostlinger  m.fl.,  2008). Trots  att  de  svarande ansåg  att  sexuell  hälsa  borde  vara  en 

prioriterad fråga framkom det att detta sällan var något som togs upp under rutinkontrollerna på hiv-

kliniken. Även patienterna i  studierna av  Rydström m.fl.,  (2012) och  Christianson m.fl.,  (2007) 

uttryckte ett behov av ökad kunskap och stöd för att kunna hantera de rättsliga kraven som följer en 

smittsam sjukdom.

I Sverige har det tidigare utförts en kvalitativ intervjustudie med 10 hivinfekterade ungdomar, 

varav tre hade utländsk härkomst. Studien syftade till att öka förståelsen för ungdomars uppfattning 

om sexuellt risktagande och deras förståelse för hur de smittades med hiv. Ungdomarna beskrev hur 

olika sociala och kulturella faktorer bidrog till risktagande, såsom bristande stöd och uppsikt från 

föräldrar, naivitet, kärlek, alkohol, droger, machoideal och tysta kulturer (Christianson m.fl., 2007). 

Studien ger en inblick i ungdomars sårbarhet i samband med sexuella relationer men den tog inte 

upp frågan om hur ungdomar hanterar vetskapen om att vara den som bär på sjukdomen och risken 

att smitta andra.

Det finns således flera studier som tyder på att kunskapen om hiv bland många hivinfekterade är 

begränsad. Var finns kunskapsluckorna? Hur kommer det sig? Och vad kan vi göra för att  öka 

kunskapen?

1.3 Stigmatisering

De flesta studier om hivinfekterade visar att stigmatisering och diskriminering upplevs som vanligt 

förekommande  och  att  rädslan  för  detta  påverkar  ställningstagandet  om  öppenhet  kring 

hivinfektionen.

En stor brittisk studie från 2008 med 1687 deltagare varav 650 heterosexuella med afrikansk 

bakgrund visar att  nära en tredjedel av deltagarna (29.9%) rapporterade att  de blivit  utsatta för 

diskriminering  p.g.a. deras hivinfektion  (Elford, Ibrahim, Bukutu, & Anderson, 2008). Även  i  en 



artikel som diskuterar erfarenheter hos afrikanska flyktingar med hiv boende i  Nya Zeeland,  är 

rädslan för stigmatisering stor. Studien visar på den särskilda utsatthet immigranter kan ha i och 

med att de lever i ett nytt land med annorlunda kultur, ofta har ett bristfälligt kontaktnät till en 

början, står utanför samhället både i fråga om språk och jobb samt dessutom fått veta att de bär på 

hiv som för många innebär en stor rädsla för stigmatisering, diskriminering och försämrad hälsa 

(Worth, Denholm, & Bannister, 2003).

Dahl  och Carstensens  (2008)  omfattande studie i  Danmark visade  att  utlandsfödda var  den 

grupp där störst andel personer valde att inte berätta om sin hiv-status för någon alls p.g.a. rädsla för 

stigmatisering och andra sociala konsekvenser.

En  annan  dansk  studie  fokuserade  på  öppenhet  kring  hiv  samt  vilka  faktorer  som  mest 

påverkade livskvalitén hos hivinfekterade individer.  Frågan om öppenhet visade sig vara en starkt 

bidragande faktor till  stress och psykisk ohälsa hos hivsmittade. Man drog slutsatsen att genom 

noggrant utformade individuella vårdplaner som syftade till information och stöd kring öppenhet 

om hiv skulle man kunna minska mycket av den psykiska stressen hos hivinfekterade individer 

(Rodkjaer, Sodemann, Ostergaard, & Lomborg, 2011).

Att ha kontroll över sin situation är i flera tidigare studier en återkommande strategi för att 

undvika  stigmatisering  och  diskriminering  (Dahl  &  Carstensen,  2008;  Rodkjaer  m.fl.,  2011; 

Rydström m.fl., 2012). Att bibehålla kontrollen handlar ofta om att veta vem eller vilka som känner 

till hivinfektionen. Många väljer att inte berätta om sin diagnos för någon för att därmed bibehålla 

kontrollen och undvika att sätta sina framtida relationer på spel. Detta framkommer tydligt i ett  

antal studier som involverar hivinfekterade unga vuxna (Fielden m.fl., 2006; Bakeera-Kitaka m.fl., 

2008; Li m.fl., 2010). Även Paxton (2002) tog upp denna aspekt i sin kvalitativa studie och fastslog 

att frågor som när, var och hur man ska berätta för sin omgivning är något som sjukvården måste 

fokusera på och vara stöttande i.

1.4 Heterogen grupp

Slutligen  påtalar  många  studier  inom området  vikten  av  individuellt  anpassad  information  och 

förståelse för heterogeniteten bland hivpositiva individer. Den är av största vikt för att kunna stötta 

dessa individer och jobba preventivt mot spridning av hiv.

Flera större litteratursammanfattningar kring unga vuxna, sexualitet och migration är gjorda i 

Sverige, bl.a. en av (Forsberg, M., 2007) med syftet att finna effektiva typer av intervention relaterat 

till hiv/STI-prevention för unga vuxna. Hon skriver att flertalet rapporter hon tagit del av pekade på 

det faktum att unga människor är en heterogen grupp och att interventioner måste individualiseras 

för att tillgodose behoven för olika grupper. Omständigheter som enligt henne särskilt borde beaktas 



var kön, ålder, kulturell bakgrund och sexuella erfarenheter.

En annan litteraturöversikt  gjord av  Holmström  (2010) om sexuellt  risktagande och sexuell 

riskutsatthet  i  samband med migration kom fram till  att  det  som  framträdde allra  tydligast  var 

behovet av fördjupad kunskap om hur sociala, kulturella, politiska och ekonomiska förhållanden 

kring migration kan påverka människors sexuella hälsa och deras sexuella utsatthet. Två år senare 

utkom en mer omfattande kunskapsöversikt inom samma område som även den tryckte på behovet 

av  att  se  helheten  i  migranters  situation  för  att  kunna  erbjuda  lämpliga  förebyggande  insatser 

(Holmström & Halling, 2012).

En  litteraturstudie  i  social,  beteendevetenskaplig  och  interventionell  forskning  publicerades 

2008 (Prost, Elford, Imrie, Petticrew, & Hart, 2008). Studien fokuserade på hivpositiva individer i 

Europa med bakgrund  från Afrika söder om Sahara. Även här kom man fram till att intervention 

måste  ske  i  rätt  kulturell  kontext.  Författarna  fokuserar  på  tre  grupper  där  forskningen  kring 

hivrelaterad hälsa fortfarande är mycket bristfällig; unga människor, heterosexuella afrikanska män 

och afrikanska MSM.

Det finns även flera mindre studier med lite olika utgångspunkt  vilka alla pekar  på vikten av 

förståelse för  heterogeniteten  bland hivpositiva,  bl.a. en afrikansk studie  (Bakeera-Kitaka  m.fl., 

2008),  en  kvalitativ  kanadensisk  studie  (Fielden  m.fl.,  2006) samt  en  studie  om  mexikanska 

immigranter i USA (Apostolopoulos m.fl., 2006).

1.5 Smittskyddslagen

Enligt  den  svenska  Smittskyddslagen  är  den som  bär  på  en  allmänfarlig  sjukdom  (till  vilka 

hivinfektion hör) ”skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon 

kommer  i  sådan  kontakt  med  att  beaktansvärd  risk  för  smittoöverföring  kan  uppkomma”.  Det 

innebär för hivsmittade att de enligt lag måste berätta om sin hiv-status för en potentiell sexpartner 

(Smittskyddslag  2004:168).

1.6 Problemställning

Genomgång av tidigare studier visar bristande kunskap och förståelse på flera områden när det 

gäller hivsmittade individer. Unga vuxna och utlandsfödda är grupper som fått mindre utrymme i 

tidigare forskning och det har visat sig finnas stora brister i kunskap och information om sexualitet 

och sexualliv trots att många hivinfekterade anser att det är en viktig aspekt av deras liv. 

Forskningen som finns efterlyser fler  kvalitativa studier och har påpekat vikten av att  möta 



dessa  individer  i  rätt  kulturell  kontext.  För  att  kunna göra  det  måste  vi  känna till  personernas 

bakgrund, kultur, tankar och känslor kring sjukdomen och öka förståelsen för deras behov.

Med detta som bakgrund har vi valt att fokusera på de områden och grupper av individer som 

ägnats minst uppmärksamhet i tidigare studier.

1.7 Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet är att få en fördjupad förståelse för hivinfekterade unga vuxna (15-24 år) 

mäns livssituation med fokus på sexualitet och sexualliv.  De studier som genomförts tyder på att 

unga finner det problematiskt att hantera sin sexualitet relaterat till hivinfektionen. Frågeställningar 

om vad som ligger  bakom detta,  hur man som ung  man tänker  kring situationen och hur  man 

hanterar  de svårigheter  som kommer upp är kärnan i  vår  studie.  Syftet  är  att  sedan kunna dra 

slutsatser som hjälper oss i förståelsen av hur vi bäst möter och stödjer dessa ungdomar framförallt 

inom ramen för sexualitet och sexuell hälsa.



2 Material och metoder

För att  på bästa sätt  kunna tydliggöra,  förklara och utifrån studiedeltagarnas eget perspektiv ge 

mening åt tankar, känslor och beteende valde vi en kvalitativ studiedesign med narrativ inriktning.

Narrativ analys har fått sitt namn från det latinska ordet ”narrare”, som betyder ”att berätta”. Vi 

vill att berättelsen ska stå i fokus så orörd som möjligt för att både uttalade och outtalade tankar 

skall synliggöras på bästa sätt. Följande avsnitt beskriver och motiverar jag de metoder och teorier 

som valts för denna studie.

2.1 Forskningsgrupp

Gruppen som arbetat med studien består av med. Dr Ann-Sofie Åsander som initierat och planerat 

studien,  genomfört  intervjuerna,  samt  handlett läkarstudent  Amelie  Barksjö  som  analyserat 

intervjumaterialet och skrivit denna uppsats. Professor Elisabeth Faxelid och Dr Birgitta Rubenson 

har  med  sin långa erfarenhet av internationell forskning kring ungdomar och sexualitet, samt  av 

kvalitativ och narrativ forskningsmetod guidat och handlett Amelie i arbetet med uppsatsen.

2.2 Studiens ansats

Studien har en kvalitativ ansats och följer Kvales beskrivning av denna  (Kvale, 1996),  (Kvale & 

Brinkmann, 2009).

Narrativ metod kan användas med fokus på mening och tolkning, men också på språket. Denna 

studie fokuserar på det förstnämnda. Till meningstolkningen hör den hermeneutiska ansatsen som 

på vissa punkter varit vägledande i intervjuanalysen. Kvale skriver ”I ett hermeneutiskt perspektiv 

är  tolkningen av meningen det  centrala  temat,  med specifikt  fokus på  det  slags  meningar  som 

eftersöks  och  de  frågor  som  ställs  till  en  text.  Begreppen  samtal  och  text  är  centrala  i  den 

hermeneutiska  traditionen,  och  man  lägger  tonvikten  på  uttolkarens  förkunskap  om  en  texts 

innehåll. Syftet med den hermeneutiska tolkningen är att erhålla en giltig och gemensam förståelse 

av meningen i en text”(Kvale & Brinkmann, 2009).

Den hermeneutiska cirkeln  är en analysmetod där man fokuserar på samspelet  mellan delarna 

och helheten. Genom att man under analysen rör sig mellan tolkning av enskilda delar och relaterar 

dem till helheten så ämnar man finna en djupare förståelse av meningen.

Analysen av intervjuerna ämnar  belysa såväl deltagarens egna upplevelser och tolkningar av 



sina liv som att finna gömda känslor och förklaringar. Inom den narrativa ramen har jag fokuserat 

på begrepp som mening, förklaring,  försvar och motivering  (Kohler Riessman, 2008).  Kvale & 

Brinkmann (2009) skriver om hur vi idag lever i ett intervjusamhälle där mycket av vår interaktion 

med omvärlden sker i samtal där man frågar och får svar. Vi försöker förklara och skapa mening åt  

tankar och handlingar, vi motiverar dem och försvarar dem. Det är en naturlig del av vår interaktion 

och genom att titta närmare på dessa delar ger det oss en inblick i hur personen ifråga resonerar  

kring och relaterar till omvärlden.

2.3 Intervjupersoner och urval

Studien bygger på nio intervjuer med fyra unga män i åldrarna 16-23 år med ursprung i Östafrika. 

En av dem är född och uppvuxen i Sverige medan de andra tre bott i Sverige mellan ett och nio år. 

De fick kunskap om sin hivinfektion mellan 10 och 17 års ålder. Samtliga är heterosexuella och två 

av dem hade haft sin sexualdebut vid tiden för intervjuerna. 

Studien  presenterades  inledningsvis  för  berörd  vårdpersonal  vid  infektionskliniken  och 

barnkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset  där deltagarna  går på regelbundna kontroller. 

Den  inledande  kontakten  med  ungdomarna  skedde  därefter  i  samråd  med  vårdpersonal  på 

respektive  enhet.  Medverkan  var  frivillig  och deltagarna  informerades om att  de när  som helst 

kunde avbryta sitt deltagande samt att vård och behandling på infektionskliniken inte på något sätt 

skulle påverkas av om de var med, avbröt eller tackade nej från början. Ingen ersättning har utgått 

till de medverkande.

Vi  har  använt  oss  av  riktat  urval  (purposive  sampling)  med  avseende  på  ålder,  kön,  och 

geografiskt ursprung. Kriterierna var unga män, 15-24 år med föräldrar födda i Afrika. Detta är en 

grupp som fått litet utrymme i tidigare studier. För att öka chansen att få med informanter i olika 

skeden av livet har vi strävat efter att finna en bredd i omgivningsfaktorer såsom familjesituation, 

antal år i Sverige och tid sedan hivdiagnos.  Flera studier, bl.a. en dansk (Dahl & Carstensen, 2008) 

visar också att migranter födda utanför Europa är den grupp där störst andel personer väljer att inte 

berätta för någon om sin hiv-status, vilket kan få stora konsekvenser för relationer och sexualliv.

2.4 Kvalitativ intervjumetod

Vi  har  valt  att  genomföra  kvalitativa  intervjuer  med  fokus  på  deltagarnas  egna  berättelser. 

Intervjuerna genomfördes i dialogform med fokus på öppna frågor i syfte att stimulera till fortsatt 

berättande.



Kvale & Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som en interpersonell 

situation,  ett  samtal  mellan  två  deltagare  om ett  ämne  av  gemensamt  intresse.  Intervjuaren  är 

således det viktigaste forskningsverktyget i en intervjuundersökning. Enligt Kvale är den skickliga 

intervjuaren bl.a. kunnig, tydlig, vänlig, känslig, öppen och tolkande. Man eftersträvar ett samtal där 

intervjuaren är försiktig med att avbryta eller styra men  som genom  sitt kunnande, intresse och 

förmåga att skapa förtroende tillsammans med intervjupersonen skapar mening åt språk, tankar och 

känslor.  ”Den  kvalitativa  intervjun  kallas  ibland  för  en  ostrukturerad eller  icke-standardiserad 

intervju”(Kvale  &  Brinkmann,  2009).  Denna  typ av  intervju  ger  möjlighet  att  få  tillgång  till 

personliga upplevelser och berättelser som sedan kan redovisa i narrativ form. 

Intervjuguiden  som  har  utvecklats  utifrån  de  frågeställningar  som  uppkom  hos  Åsander  i 

samband med hennes disputationsforskning hade ett särskilt fokus på öppenhet om hiv, sexualitet, 

tankar  kring  familjebildning,  aktuell  lagstiftning  samt  stöd  och  hjälp  från  sjukvården  och/eller 

frivilliga organisationer (se bilaga 1). Intervjuaren fokuserade på öppna frågor där informanten själv 

fick välja (inom vissa ramar) vad han tog upp, när och hur det berättades. Med denna utgångspunkt 

kan man även analysera vad informanten väljer att, medvetet eller omedvetet, utelämna och på så 

sätt se outtalad information som kan ha minst lika stor betydelse för helheten. 

Varje  deltagare  intervjuades vid  två  eller  tre  tillfällen;  först  en  kvalitativ  ostrukturerad 

djupintervju följd av en eller två återkopplingsintervjuer tre-nio månader senare, då deltagarna fick 

möjlighet  att  kommentera  tidigare  uttalanden  och där  områden  som efter  första  intervjun varit 

oklara fått möjlighet att belysas och förtydligas från deltagarens sida. 

2.5 Intervjuns genomförande

Intervjuerna har genomförts  av Ann-Sofie Åsander,  socionom/medicine doktor  som tidigare har 

arbetat som kurator på hiv-mottagning under 20 års tid. Nu arbetar hon som forskare på Karolinska 

Institutet. Hon har stor erfarenhet av att träffa personer som lever med hiv och har doktorerat med 

en avhandling om hur det är att vara hivinfekterad förälder med afrikansk bakgrund i Stockholm. 

När deltagarna  muntligen gett sitt medgivande  bokade  de tillsammans med Ann-Sofie in det 

första intervjutillfället på en plats som valdes av deltagaren. Intervjun inleddes med att intervjuaren 

kortfattat presenterade sig och sin yrkesmässiga bakgrund och tydliggjorde att hon inte är hälso- och 

sjukvårdspersonal  och därför  inte  har  någon rapporteringsskyldighet  om det  skulle  framkomma 

uppgifter  som  var  i  strid  med  Smittskyddslagen.  Vidare  fick  intervjupersonen  en  repetition  av 

bakgrund och syfte med studien, varför just den aktuella intervjupersonen tillfrågats, hur vi fått 

kännedom om honom och hur studien kommer att gå till. Det påmindes även om att medverkan är 

helt frivillig, att deltagandet när som helst kan avbrytas, och att det inte påverkar vården i framtiden, 



samt  att  deltagarnas  identitet  är  skyddad.  Eventuella  frågor  från  deltagaren  efterfrågades  och 

besvarades utförligt. Därefter fick deltagaren skriftligen godkänna deltagande i studien (se bilaga 2).

Den första intervjun började med att intervjupersonen fick svara på ett antal personliga frågor 

om sin familj, syskon, skolgång etc. Därefter ombads han att berätta fritt om hur han fick kännedom 

om sin hivinfektion. Intervjun genomfördes med hjälp av Intervjuguiden (bilaga 1) och utgick från 

öppna frågor. Om frågorna stod obesvarade eller krävde förtydligande under intervjun så användes 

utforskande frågor under samtalets gång enligt intervjuguiden.

Intervjun tog mellan  en och två timmar, den spelades in med bandspelare och transkriberades 

sedan till text.

Tre till nio månader efter det första intervjutillfället hölls en återkopplingsintervju, då den första 

intervjuns innehåll gicks igenom i sin helhet och informanten tillfrågades även om han hade några 

funderingar eller frågor som tillkommit sedan förra tillfället. Tidsspannet mellan intervjuerna gjorde 

att informantens livssituation vid ett par tillfällen hade förändrats på vissa punkter. Detta har vi sett 

som ett ypperligt tillfälle att se hur tankar och känslor kring frågeställningarna kan förändras över 

tid och beroende på situation. I resultatdelen  redovisas detta noggrant  för att inga oklarheter ska 

kunna uppstå och för att läsaren själv ska kunna skapa sig en uppfattning om dess värde.

Efter  en  av  återkopplingsintervjuerna  visade  det  sig  att  inspelningen  på  band  misslyckats. 

Intervjuaren spelade då direkt efteråt in allt som hon kom ihåg från samtalet.  Från den intervjun 

förekommer naturligtvis inga citat utan endast vissa faktadelar  då fokus legat på deltagarens egen 

berättelse  om sitt liv och det är omöjligt att få med de nyanser som användes av berättaren när  

intervjun inte är inspelad.

2.6 Narrativ analys

I denna studie används narrativ analys i syfte att behålla berättelserna så fullständiga som möjligt. 

Ett  ämne som sexualitet  kan vara laddat och för  deltagarna i  studien tillkommer ytterligare en 

aspekt i form av hivinfektionen och smittskyddslagen som komplicerar intervjuandet. I samtal kring 

hivinfektion och sexualitet  krävs en fin balansgång för att inte inkräkta på deltagarnas personliga 

integritet. Allt detta gör att det blir än viktigare att fokusera på hur intervjupersonerna själva väljer 

att berätta om sina liv och sexualitet för att få ett så trovärdigt och rättvist resultat som möjligt. 

Murray uttrycker det; ”whereas other analytical techniqes often start by breaking the narrative down 

into parts, narrative analysis seeks to consider the account as a whole” (Murray, 2003)

Intervjuerna  analyserades  av  mig,  läkarstudent  Amelie  Barksjö.  Jag  går  sista  terminen  på 

läkarprogrammet och har ingen tidigare erfarenhet av forskning och inte heller av hiv eller arbete 

inom folkhälsa utöver det jag kommit i kontakt med genom utbildningen. Jag har därför lagt mycket 



tid på inläsning av området. Jag har även haft ett mycket erfaret team av forskare och professorer 

runt mig som stöd och hjälp under hela arbetet.

Analysen har utförts med narrativ metod inspirerad av framför allt Kvale (Kvale & Brinkmann, 

2009). Han har  med hjälp av tidigare teorier av  (Labov,  1972;  Murray,  2003) sammanfattat  en 

standardram för narrativ analys bestående av sex komponenter. De är: (1) sammanfattning, som ger 

ett sammandrag av berättelsen: (2) orientering, som ger lyssnaren information om tid, plats, aktörer 

och aktiviteter: (3) komplicerande handling, som innehåller de centrala detaljerna i berättelsen: (4) 

utvärdering av de centrala detaljerna: (5) upplösning: och (6) coda, som sammanfattar och återför 

den narrativa tidsramen till nuet (Kvale & Brinkmann, 2009).

Jag började med att läsa igenom samtliga intervjuer ett flertal gånger för att få en känsla för 

materialet; personligheterna, språket och deras berättelser. Jag har både fokuserat på det uttryckliga 

innehållet  i  berättelserna,  vad man har upplevt och hur man agerade,  s.k. manifest  analys samt 

använt  latent  analys  som involverar  tolkning  av  den  underliggande  meningen  i  texten.  Under 

analysarbetet fokuserade jag på delar relaterade till livssituation, öppenhet kring hiv, sexualitet och 

socialt nätverk. Jag letade efter episoder/berättelser där hiv spelat en central roll, respektive där hiv 

inte verkar ha någon inverkan på berättelsen och jag koncentrerade mig på frågor som: Varför säger 

han just detta? Varför sägs det på detta sätt? Finns det något han väljer att inte berätta? För vem 

berättar han och i vilket syfte? Jag skrev under genomläsningarna ner teman och särdrag som jag 

såg i de olika berättelserna och letade till slut efter likheter i innehållet samt teman som stämde 

överens mellan de olika intervjupersonerna.  Slutligen valde jag att presentera resultaten i form av 

två olika förhållningssätt ifråga om hur hiv har påverkat deras livssituation och sexualitet. På detta 

sätt växlade jag mellan att vara en ”narrative finder” och en ”narrative creator” som Kvale beskriver 

i sin bok om kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale, 1996).

Kohler  Riessman beskriver en  viktig  aspekt  av  den narrativa  analysen;  ”Narrative  scholars 

would generelly agree that a narrative is  not simply a factual report  of events,  but instead one 

articulation told from a point of view that seeks to persuade others to see the events in a similar  

way”  (Kohler  Riessman  2008).  Det  handlar  alltså  om  medvetenhet  kring  det  faktum  att 

intervjupersonen försöker beskriva sin livshistoria på ett sådant sätt att de skapar en berättelse som 

de kan identifiera sig med. Relationen mellan intervjuare och intervjuperson, till språket, och deras 

respektive förförståelse spelar stor roll för hur samtalet utvecklar sig och vad som kommer fram 

under  intervjun.  Den  berättelse  som framkommer  i  just  denna  situation  och i  samspelet  med 

intervjuaren behöver inte vara densamma som i en annan situation med en annan person. Genom att 

ständigt ha detta i åtanke under forskningsprocessen ökar trovärdigheten.



3 Etiska överväganden

Studien är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Stockholm: 

Referensnummer: 2011/1260-31/5.

Etiskt tillstånd för studien avslogs vid första Etikansökan hos Regionala etikprövningsnämnden 

i Stockholm. De fann att risken för att studien skulle leda till ogrundade påståenden som utpekar en 

etnisk grupp var alltför stor. Detta beslut överklagades då till Centrala etikprövningsnämnden med 

hänvisning till att den kvalitativa forskningsmetodik som ämnades användas är väl beprövad och att 

resultaten  således  kommer  att  vila  på vetenskapligt  grundade uppgifter  och inte  på ”ogrundade 

påståenden”.  Man  åberopade  även  Åsanders  kompetens  och  tidigare  forskningserfarenhet  samt 

nyttan för den aktuella målgruppen där det finns mycket begränsad kunskap sedan tidigare och som 

ej  bör  utsättas  för  överbeskyddande  särbehandling  p.g.a. deras  etnicitet. Centrala 

etikprövningsnämnden fann att  studien ej  kunde avslås  enbart  på de  grunder  som angivits  och 

undanröjde därför Regionala etikprövningsnämndens beslut och återlämnade ärendet till den senare 

för  fortsatt  behandling. Nämnden  fann  denna  gång efter  en  sammanvägning  av  faktorer  för 

respektive  emot  ett  godkännande  av  studien  att nyttan  var  större än  riskerna  förknippade med 

forskningen varför de godkände studien.

Med bakgrund av detta har etiska överväganden  ägnats extra uppmärksamhet under arbetets 

gång, framför allt vad gäller: 1) risken att intervjupersonerna känner sig utpekade på ett negativt sätt 

2)  att  intervjuerna  väcker  bestående obehagskänslor  (som kan leda  till  att  deras  förtroende för 

sjukvården och hivkliniken försämras) 3) att samtal kring sexualitet skulle kunna kränka deltagarens 

personliga integritet 4) att sekretessen bryts.

I genomförandet av studien har hänsyn till detta tagits på följande sätt:

1)  Skillnaden mellan att känna sig utpekad och utvald  är stor. Studien presenterades muntligt 

och  skriftligt  (se  bilagor)  för  deltagarna  under  ett  av  deras  ordinarie  rutinbesök på  infektions-

mottagningen/ungdomsmottagningen. Deltagarna informerades om att det som framkom där inte på 

något sätt påverkar deras relation till sjukvården och att de kunde avbryta sin medverkan när som 

helst.  Det fanns ingen allmän information uppsatt på kliniken eller någon annanstans. Deltagarna 

informerades även noggrant om syftet med studien där tonvikt lades på att de tillhör en grupp som 

vi vill få större kunskap om för att kunna hjälpa och stödja på ett så bra sätt som möjligt.

2). Intervjusituationen  skulle kunna leda till  en terapiliknande situation som många forskare 

skulle ha svårt att hantera men tack vare Åsanders kunskap och erfarenhet minimerades risken för 

att det blir en dålig erfarenhet för deltagaren. Det klargjordes också att studien inte har något med 

sjukvården eller hivkliniken att göra.



3)  Frågor  om  sexualitet  och  aktuell  lagstiftning  (Smittskyddslagen)  skulle  kunna  väcka 

känslomässiga  reaktioner  hos  intervjupersonen  varför  intervjuerna  utfördes av  Åsander  med 

mångårig erfarenhet från liknande situationer. Om behov  av efterföljande samtalskontakt  uppstod 

remitteras  dessa  intervjupersoner  till  ordinarie  kurator,  i  förekommande  fall  i  samråd  med 

vårdnadshavare. 

4)  Noggrant  arbete  har  lagts  ner på  avidentifiering  av  alla  dokument  under  arbetet  och  en 

grundlig genomgång av studieresultatet  samt uppsatsen har gjorts av samtliga inblandade  för att 

försäkra att alla uppgifter som möjligen skulle kunna äventyra sekretessen tagits bort eller ändrats. 

Detta har naturligtvis gjorts på ett sätt som ska påverka förståelsen av texten och sammanhangen så 

lite som möjligt.

Mot riskerna med studien ställs nyttan. I Sverige, och Europa, finns mycket begränsad kunskap 

kring livssituationen och den sexuella hälsan hos den aktuella målgruppen. Det är viktigt att ta fram 

evidensbaserat underlag för att vid behov kunna stödja denna sårbara grupp på bästa sätt. Vi tror att 

studien även kan vara till personlig nytta för deltagarna. Under intervjun fick ungdomarna möjlighet 

att samtala om och dela sina erfarenheter och upplevelser kring sin sexualitet och syn på framtida 

livssituation  inklusive parförhållande  och  familjebildning.  Detta  kan  vara  värdefullt  då  dessa 

områden sällan eller  aldrig  berörs  vid  andra  kontakter  med hälso-  och sjukvården  utanför  hiv-

mottagningen.



4 Resultat

Vid analys av intervjuerna framträdde två olika narrativ ifråga om hur man ser på och beskriver sitt 

liv som hivpositiv ung man. Två av deltagarna berättade om ett liv som i stor utsträckning påverkas 

av hivinfektionen, dessa har sammanfogats till berättelsen om Daniel. De andra två deltagarna har 

tillsammans  givit  upphov till Elias  som däremot sällan  tänker på sin hiv-status  och påverkas i 

mycket liten utsträckning av denna.

4.1 Daniels narrativ

Daniel är 19 år och bor tillsammans med sin morbror, hans fru och deras två barn. Han kallar dem 

mamma, pappa och kusiner. Han har två biologiska syskon, en bror och en syster som bor kvar i 

hans födelseland men hans biologiska föräldrar är avlidna. Daniel har bott i Sverige i  2,5 år, han 

beskriver ett liv och en vardag som mer eller mindre uttalat påverkas av hans hivinfektion.

4.1.1 Livsberättelse

Jag växte upp i Kenya tillsammans med mamma, brorsan och min syster. Pappa dog när jag var 

bebis, typ ett halvår kanske,  så  jag minns honom inte.  Dom sa till mig att han dog av tuberkulos 

men nu vet jag att han också hade hiv. Jag hade en  bra barndom, jag var ganska ensam men jag 

trivdes med det. Mamma tyckte det var viktigt att vi barn skulle bli moderna, få kunskap om vad 

som hände utanför Kenya så vi gick i en internationell skola, de flesta som gick där var vita. Jag var 

väldigt blyg och höll mig för mig själv och så, men mamma fanns alltid där för mig. 

När jag var 15 år så dog mamma. Hon blev påkörd av en buss. Det var förstås jättejobbigt för 

mig. Mina syskon hade redan flyttat hemifrån då men min syster tog hand om mig i början, sedan 

fick jag flytta till min morbror och hans familj i Sverige.

Jag trivs i Sverige,  det är ett  bra land. Min nya familj  ger mig allt  jag behöver,  kärlek och 

omvårdnad men jag saknar mina biologiska syskon mycket, jag står väldigt nära min syster. Jag 

drömmer om att hon ska flytta hit, att vi kan skaffa ett eget hus och leva ett bra liv tillsammans. Jag 

går i en internationell skola där man pratar engelska, som är mitt modersmål, så det går rätt bra. Jag  

är ganska bra på geografi, historia, engelska, och idrott men svenska är lite svårt.

Jag fick reda på att jag har hiv när jag kom till Sverige. De tog blodprovet på Vårdcentralen och 

läkaren där berättade för mig. Det blev en chock först, det kändes deprimerande men det var bara att 

acceptera. Jag tror att min mamma visste att jag hade hiv men inte berättade det. 

Jag visste ingenting, allt jag kommer ihåg är att jag brukade vara sjuk jämt. Jag brukade vara 

hemma från skolan, jag missade prov och så. Jag förstod inte vad som var fel men mamma sa ibland 



att det var syfilis och ibland att jag hade influensa. Hon hade olika förklaringar för hon ville väl inte 

berätta att jag har hiv. Hon gav mig den här tabletten, antibiotika hela tiden, varje, varje, varje dag, 

antibiotika, en vit tablett. En gång frågade jag ”Varför ger du mig medicin hela tiden?” ”För din  

hud, du vet”. Jag tänkte aldrig att det kunde vara hiv.

- Men nu när du kom till Sverige, och fick veta att du har hiv, hur var det för dig?

Det kändes deprimerande inombords, men, typ, jag bara tog in det för jag säger inte att jag 

lägger skulden på min mamma, eller pappa. Jag menar, saker händer men jag tänkte ändå, om hon 

hade berättat för mig från början så hade det kanske löst något, men hon ville inte berätta för mig, 

kanske på grund av något, kanske ville hon inte att jag skulle bli, du vet, jag menar rädd, typ.

Mamma och pappa här i Sverige har hela tiden känt till att jag har hiv men i början visste jag 

inte hur det var med mina kusiner. Jag gick undan när jag tog min medicin för jag ville inte att de  

skulle ana någonting, jag var verkligen rädd för att de skulle stöta bort mig då, eller bli rädda för att  

använda samma saker  i  köket  och så...  nej,  jag ville  inte  att  de  skulle  få  reda  på det.  Jag vet 

fortfarande inte säkert om de vet något men nu spelar det liksom ingen roll för mig om de vet, det 

oroar mig inte längre.

Jag har en nära vän som jag har berättat att jag har hiv för. Honom litar jag på. Jag tror att han  

blev lite rädd först när jag sa det men nu märker jag ingen skillnad från förut, det är som vanligt. 

Mina vänner i skolan däremot litar jag verkligen inte på, om man säger något till dem så vet halva 

skolan om det sen så dem skulle jag aldrig berätta för! 

Jag har levt med lögner, genom lögner, när det kommer till kompisar du vet. När vi ses, du vet  

hur ungdomar är, vi pratar om tjejer, när vi gör det måste jag ljuga, om allt måste jag ljuga, du vet...

- Kan du berätta mer om hur du menar?

Jo... lögnerna kommer med tjejer, du vet tjejer, när de kommer nära, så måste man visa vem 

man är, att man är man, göra det och göra det, allting, annars ”Varför gjorde du det inte?” och när 

man träffar sina kompisar och man säger ”Du vet, jag kysser alla tjejer och med alla tjejer sex,  

varje gång alltså, sex!” Jag gör inte sån´t, men jag säger det till dem och liksom ”Yeah, yeah, yeah,” 

och de skriker typ ”Oh yeah, that´s my man!” Det är det enda de vill höra. Så jag ljög…. jag ville ju 

liksom inte vara annorlunda, eller att de skulle misstänka något. Jag försökte nog imponera också 

men jag har förändrats. Nu är jag mycket lugnare, mer för mig själv och inte lika utåtriktad, men jag 

tycker att det känns lugnt och skönt.

När jag kom till Sverige så träffade jag en tjej, jag tyckte om henne... vi var tillsammans i 

kanske ett år ungefär. Jag märkte att hon ville ha sex men jag ville inte, jag kunde ju inte berätta om 

min situation. Jag har fått förklarat för mig om Smittskyddslagen, fast egentligen skulle jag vilja 

veta mer om den. Jag vet ju om att man måste berätta för en tjej innan man har sex och så, och jag 

har förstått att i Sverige är det väldigt viktigt att man följer lagen. När jag fick veta att jag har hiv så 



sa jag till mig själv att bara avvakta med tjejer och sex... så det gjorde jag. Jag och den tjejen, vi 

pratade aldrig om sex och så, jag bara avvaktade, sen tog det liksom bara slut.. som det gör, efter 

något år, vi slutade kontakta varandra.

- ja, du sa att hon ville ha sex men hur gick det sen då liksom? hur löste du, tragglade du dig ur 

det då?

Ja, jo, det gick inte hela vägen där heller för med tanke på att jag är i den här situationen så ville  

jag inte ta risker, och jag måste följa denna smittskyddslagen, sex är inte allt, samlag, sex, det är inte 

något speciellt, man behöver inte det kanske. 

Sen när jag började på nya skolan så har jag haft flera tjejer,  fem-sex kanske, liksom dejtat… 

men det är märkligt, för det tar liksom alltid slut bara för att de vill ha sex och jag är inte redo, jag 

vill inte berätta om min hiv än. Som flickvännerna jag träffat, jag kan dejta dem i, typ fem månader, 

sedan vill de något mer. Dom säger till mig ”alla pojkvänner jag har varit med vill bara en sak, ha  

sex, men du... du säger aldrig att du vill ha sex.”

- tjejen vill ha sex?

Ja, och jag typ ”Nej, jag är inte redo”, och det är då jag säger ”Okey, vi gör slut, du går din väg 

och jag går min väg, det är slut”.

Nu har jag bestämt mig för att ha ”regler” i mina förhållanden, som jag talar om direkt för en 

ny tjej, så att jag slipper hamna i en så´n situation liksom. Jag tycker att det är jobbigt när tjejer har 

för mycket krav på att man ska ses, göra saker, höras hela tiden, jag behöver eget utrymme och vill 

ta en sak i taget. Den första regeln är att vi inte har sex förrän jag säger att det är okey, så det är upp 

till mig att säga till, att om jag säger ”ska vi ha sex?” och om hon också vill ha sex, men inte om 

hon kommer och bara säger till mig. Den andra regeln var... något asså, jag menar mindre tid, typ gå 

långsamt framåt liksom, inte att, jag menar gå ut hela tiden ”Kom igen, vi ska ses”, inte hela tiden. 

Den här flickvännen har jag varit tillsammans med i några månader nu, jag har berättat för  

henne om reglerna och hon har sagt att det är ok. Hon är väldigt snäll och omtänksam, men vi får 

se, hon kanske tröttnar, vad vet jag, men hon är bra, lugn och inte stressig. Det känns bra med 

henne, mitt enda problem i förhållandet är att berätta att jag har hiv, det känns nästan omöjligt. Jag 

vill ju kunna ha sex och så men jag är jätterädd att om jag berättar för henne så kommer världen typ 

gå under för henne, och för mig också... och tänk om hon går och sprider ut det till alla, det får inte 

hända! Men jag vet inte, sex kanske inte är så viktigt, inte så´n ’big deal’, behöver man det liksom? 

När jag känner det som att jag vill ha sex så ringer jag min tjej, kanske kramas, pussas och jag är 

klar. Det försvinner. Det är allt jag behöver.

- men som jag uppfattade det när vi pratade förra gången så hade du ändå haft sex eller? Med 

någon?

(fniss) ja, kanske det men man blir ju tvungen asså, det verkar som att sex om vi vill göra det 



så... det verkar som folk tycker det är något väldigt viktigt, jag har märkt att det, jag tycker inte att 

det är värsta grejen egentligen att, så man blir väl tvungen att vara med i det hela också, pröva på, 

för det verkar vara väldigt viktigt asså, sex är mer än allt (fniss). Ja, så jag har faktiskt haft sex ändå, 

provat liksom. Jag träffade en tjej några gånger, vi hade sex, med kondom såklart men jag vill inte 

berätta om jag talade om för henne om min hivinfektion,  de är  privat liksom,  men de va bra, jag 

gillade det.

Personalen inom sjukvården är väldigt bra tycker jag, jag känner mig trygg och så. Jag pratar 

nästan inget om mig själv, hiv och sånt privat, så det är bra att göra det på hiv-mottagningen. Det 

finns en läkare där som har uppmuntrat mig till att onanera. Jag hade inte testat förut, först så ville  

jag inte. Där jag kommer ifrån är det liksom fult, om man gör det så säger folk att man antingen är 

homosexuell eller att något hemskt kommer hända en. Fast nu har jag testat, det fungerade faktiskt.

Det är inte så lätt att vara ung idag faktiskt. Det är svårt med långvariga förhållanden, tjejerna 

vill liksom inte ha sånna långa förhållanden utan man har flera olika förhållanden, inte som förr då 

man levde med sin första tjej livet ut, det är lite synd... Jag tror också, tjejer vill liksom ha tuffa och 

macho killar, man får inte visa sig för kär eller snäll eller så, då tröttnar dom. 

- Hur tänker du om framtiden så där, tänker du på att du vill ha familj och barn eller hur skulle 

du vilja liksom, vad är din dröm?

suck (lång paus)att det ska gå hela vägen... asså att nästa tjej men träffar, den ska man vara 

tillsammans med livet ut till man blir gammal. Det här med hiv, det kan jag inte göra något åt, jag 

menar, jag kan inte lösa det, jag är fast.

Ibland tänker jag att jag kommer att dö ensam, att jag inte kommer hitta någon tjej som jag 

kan berätta för om min hiv och ha familj och så, men jag hoppas verkligen att med tjejen jag har nu, 

att det kommer gå hela vägen liksom.

4.1.2 ”Hiv – jag kanske kommer att dö ensam”

Daniels berättelse representerar en ung man som lever ett liv och en vardag som i stor utsträckning 

påverkas av  hans  hivinfektion. Han uttrycker en stor rädsla för stigmatisering och diskriminering 

om människor omkring honom får reda på att han är hivpositiv och detta påverkar honom i såväl 

vänskaps- som kärleks-relationer. Han upplever samhällets fixering vid sex och grupptrycket från 

vännerna kring sexuell erfarenhet som stort men känner att det är näst intill omöjligt att berätta om 

sin situation för en potentiell sexpartner. Han har därför inte lyckats ha en kärleksrelation i öppenhet 

kring sin situation och med ett gemensamt sexliv. Utvägen har blivit att på olika sätt förneka och 

förtrycka  sin  sexualitet  samt  finna  strategier  för  att  behålla  kontrollen  över  sitt  liv  och  sina 

relationer. Han har svårt att se en ljus framtid och uttrycker rädsla för att bli ensam resten av livet  



p.g.a. hans hivinfektion.

4.2 Elias narrativ

Elias är 16 år och bor med sin mamma och en storebror i en förort till Stockholm. Hans biologiska 

pappa är avliden. Elias har bott i Sverige sedan han var 9 år och han har känt till sin hiv-status i 5 år. 

Han kommer ursprungligen från Tanzania. Elias går på gymnasiet och spelar fotboll på fritiden och 

han beskriver en vardag som i låg grad påverkas av hivinfektionen.

4.2.1 Livsberättelse

Jag kom till Sverige tillsammans med mamma och brorsan för 7 år sedan. Pappa hade dött i cancer 

några år innan.  När jag var 12 år berättade mamma att jag har hiv. Vi satt i vardagsrummet, sen 

frågade hon ”vet  du varför som du går till  sjukhuset,  liksom med bestämda rutiner som att  vi  

återvänder hit var tredje månad och sånt där?” Jag sa: ”nej” sen berättade hon liksom att jag har 

det här hiv och att det är en sjukdom, och det här och det här, ja, jag kände inte så mycket eftersom 

jag visste inte vad det var.  Innan de så brukade jag liksom va lite stolt över mig själv, att jag inte 

hade någon sjukdom och jag är inte allergisk över nåt eller något sånt... men sen berättade hon det, 

då kände jag ”skit jag är sjuk”. Sen efter ett tag jag fått veta det liksom, så är det helt enkelt, sjuk 

men samtidigt inte, du mår ju bra, du mår ju som en normal människa, men har fortfarande själva 

sjukdomen, så för mig det spelar inte så stor roll. Jag blev lite chockad, men det gick över. Jag är 

inte den personen som tänker så mycket om saker och ting.  När jag fick gå på hivskolan och lära 

mig allt om hiv så kändes det ännu bättre. Man är ju precis som alla andra, ingen skillnad förutom 

att jag måste gå till sjukhuset ibland och kolla blodprover och så. Hivskolan var bra, lärorik, jag har 

varit där två gånger och där fick jag liksom veta allt jag behöver veta.

Min familj vet förstås om det, mamma och brorsan har också hiv, men jag har inte berättat för 

någon  kompis.  Det  har  liksom aldrig  bekymrat  mig  eller  någonting,  okej  jag  har  hiv,  det  går 

fortfarande att leva, det är inget jag liksom tänker på, dagligen. Det finns ju kompisar som jag skulle 

kunna berätta det för, och i varje fall inte behöva oroa mig för, men jag har liksom aldrig tänkt att  

nu ska jag berätta för dem, jag kan göra det någon gång, men aldrig bestämt mig att nu ska jag 

berätta. Sen är det ju många jag inte litar på, men dom berättar jag ju inte för helt enkelt.

Förut så tyckte jag att det var obehagligt att  prata om hiv,  det kändes som att  det fanns så  

mycket att oroa sig för, men så är det inte nu längre. Brorsan tar upp det ibland hemma, när han 

funderar över saker och sådär men annars pratar vi inte om hiv hemma, det behövs liksom inte.

- Hur tänker du om ska bli ihop med någon tjej nu och lite si och så, hur det ska bli liksom?



Ja men , det är väl så att du blir ju ihop med en tjej, sen avvaktar du lite för att se hur det är, och  

är liksom säker på si och så, sånt där, sen när du känner dig ganska säker så, så har du ju några val, 

antingen så berättar du om ni ska fortsätta att vara ihop eller om det ska ta slut.  Jag känner ju till 

Smittskyddslagen så det är ju bara att berätta om man vill fortsätta vara tillsammans och ha sex och 

så. Fast det där, jag tror inte att det är så många som följer det faktiskt.

- Nej, varför tror du inte det?

Ja, men liksom, om du kanske har en flickvän eller någon fru så är det enklare att berätta, men 

det kanske är svårare att berätta liksom ifall du går på någon fest och dricker och det slutar med att  

man ligger med varandra. Man kanske inte tar i det och berättar för någon man känt i några timmar. 

Det har faktiskt inte hänt mig men jag har träffat flera på hivskolan som har sagt att de inte har 

berättat. Jag förstår dem, man kan inte ta och berätta det för vem som helst.

- Nej, precis, precis, hur tänkte du när de berättade då?

- det var inte oförväntat.

På fritiden spelar jag fotboll några dagar i veckan, det är riktigt kul. Det är också fester ganska 

ofta, kanske varannan helg. Då köper någon kompis som fyllt 18 eller 20 öl eller en flaska sprit som 

vi brukar dela på några stycken. Det finns ju ganska många som tycker att de har mycket roligare 

när de är fulla, men det tycker inte jag, jag förstår inte grejen riktigt.

Jag har en flickvän nu och har haft en annan tidigare. Jag berättade för dem båda om min 

hiv, jag litade ju på dem. Min första tjej, hon var den första som jag berättade för. Det var som att 

berätta en hemlighet till någon, hon tog det seriöst och sa ”ja okej, men det är lugnt för mig”. Hon 

är inte den tjejen som är rädd för saker och ting. Vi hade sex också, med kondom såklart, det måste 

man ju ha. Jag fattar ju vad jag har och vill inte göra livet sämre för henne förstås. Det var inte så 

läskigt eller så, de gick bra!

- Berättade du att du hade HIV först innan ni hade haft sex eller gjorde du det, liksom lite efter 

ni hade haft sex eller?

- Efter

- Fick hon någon… Blev hon liksom, hur reagerade hon då?

- Hon tog det som att, ja… Det är ju bara en hemlighet så ja… Hon blev inte så rädd heller.

Tjejen jag har nu, hon blev först jätterädd när jag berättade för henne men det har gått bra ändå 

men hon har många frågor kring hur det smittar och så. Jag tycker att det är kul att prata om det,  

men lite svårt, för jag kommer inte riktigt ihåg hur det smittar.

- Jag tänkte jag på det här du sa om HIV-skolan. Så berättade du att du träffat flera som haft 

samlag men inte berättat för den andra att dem hade HIV och att det var liksom lite såhär, inte helt 

ovanligt. Kan du berätta lite mer om det, hur gick det till när du fick veta det?

- Jag kommer inte ihåg att vi pratade om det här ens… Det var så länge sen



… 

- Okej.  men jag tänkte på det, ibland kan man ha sex med sig själv, har du sex med dig själv 

ibland, att du onanerar?

Ja, det händer, det är ju inget konstig med det liksom, de är inte så att jag tänker på hiv eller 

något då, det funkar bra liksom.

- Hur tänker du på det här med, liksom framtiden nu då, och så där?

Jag tar dagen som den kommer, har kul och så. Någon gång skulle jag vilja ha familj och barn. 

Jag vet från hivskolan att det går ju, att få barn, men jag kommer inte ihåg riktigt hur det går till.  

Framtiden tänker jag inte så mycket på, det kommer väl fortsätta som vanligt, det är inget som 

bekymrar mig.  Jag brukar inte tänka på att jag har hiv, jag tycker det är onödvändigt att göra det. 

Jag tänker bara att jag är ju en vanlig människa, vad är skillnaden mellan dem andra och mig?

4.2.2 ”Hiv – man är ju precis som alla andra”

Elias berättelse representerar en ung man som identifierar sig som en vanlig frisk kille som lever en 

obekymrad vardag utan oro eller tankar på hivinfektionen. Han uttrycker inga större farhågor eller 

problematiserar  inte  frågan kring hiv i  framtida förhållanden och han har  goda erfarenheter  av 

tidigare förhållande, öppenhet inom dessa, och sex. Hans sexualitet har inte påverkats nämnvärt av 

hans hiv-status och han är nöjd med sitt sexliv, både i relationen med sin tjej och på egen hand. Han 

är obekymrad om det mesta och tar dagen som den kommer och framtiden är inte något han tänker  

så mycket på eller oroar sig för. 



5 Diskussion

5.1 Resultatdiskussion

I vår studie har två olika berättelser ifråga om hur hivinfektionen påverkar ungdomarna i vardagen 

utkristalliserats. För den ena, Daniel, påverkas hela hans livssituation, vänskap, sexualitet, kärlek 

och sexliv av vetskapen om att han är hivpositiv. Elias däremot tänker sällan på sin hiv-status och 

den påverkar i mycket liten utsträckning hans livssituation och sexualitet. I följande avsnitt kommer 

jag diskutera kring frågorna:  Vad är  det för berättelser de skapar? Varför  och på vilket sätt är det 

skillnad i hur de beskriver sitt liv som hivpositiv?  Hur identifierar vi skillnaderna för att kunna 

stödja dem på bästa sätt?

Under analysen visade det sig lämpligt att använda copingstrategier som förklaringsmodell för 

vissa av de handlingar och tankar som deltagarna berättade om. Coping beskriver en persons förmåga 

att hantera stressfyllda och känslomässigt påfrestande situationer. Det är en  teori som tidigare är känd 

inom forskning kring  hiv, svåra besked, kroniska sjukdomar och stigmatisering (Berjot & Gillet, 

2011; Brook m.fl., 1997; Moos, 2002; Reeves, Merriam, & Courtenay, 1999; Åsander, 2010).

(Moos, 2002) delar in copingstrategier i 8 dimensioner relaterat till fokus och metod (Figur 1).

Type of coping Approach coping Avoidance coping

Cognitive Logical analysis

Positive reappraisal

Cognitive avoidance

Acceptance of resignation

Behavioral Seeking  guidance  and 

support

Problem solving

Seeking alternative rewards

Emotional discharge

Figur 1.Underlying Dimensions of Adolescents Copingskills

Studiens resultat har tolkats med hjälp av de olika copingstrategierna som beskrivs i Figur 1.



5.1.1 Hiv-beskedet och att leva med hiv

Daniel fick reda på att han var hivpositiv först när han kom till Sverige, han beskrev att det kändes 

deprimerande,  ändå valde han att ”bara ta in det”.  När han skulle berätta hur det gick till när han 

mottog beskedet återgav han en lång berättelse från sin uppväxt och hur modern hade gett honom 

mediciner men aldrig berättat sanningen om orsaken.  Att  han valde att  berättade såpass ingående 

om detta talar för att det är något han tänkt en hel del på och att han hade önskat att modern berättat 

sanningen från början. Dock berättar han att han förstår varför hon inte gjorde det. Det framstår som 

att  han  önskar  att  han hade  kunnat  ta  itu  med  hiv  och  alla  frågor  som  uppkommit  tidigare, 

tillsammans med sin biologiska moder. I Daniels berättelse får man en bild av en ung man som gör 

sitt bästa för att hantera de situationer som kommer upp. Det är därför inte förvånande att han vid 

beskedet  om att han har hiv bestämde sig för att acceptera och göra det bästa av det. Genom att 

efterfråga kunskap, söka stöd hos sjukvården och finna lösningar på de problem som uppstår utövar 

han både kognitiv och beteendeinriktad konfronterande coping. 

Daniel har gått igenom mycket i sitt unga liv. De senaste fem åren har han mist sin moder och 

han har lämnat sin biologiska familj och flyttat till släktingar i ett nytt och annorlunda land. Han har 

fått reda på att han har en allvarlig och sexuellt smittsam sjukdom och han är dessutom i en ålder då 

mycket händer, både på det personliga planet och i livet omkring  honom.  Han beskriver hur han 

gjort stora framsteg i acceptansen av hiv och under den tid som intervjuerna pågår uppvisar han en 

förändring mot en tryggare och mer tillfreds  individ. Under den första intervjun uttryckte  han en 

stark saknad efter sin biologiska syster. Daniel nämnde också att han tog sina mediciner i hemlighet 

för kusinerna i familjen, att han var orolig för att de skulle få veta och att han inte riktigt litade på 

dem. I den sista intervjun hade han blivit tryggare i familjen. Han trodde att kusinerna nu visste om 

hans hiv-status men han oroade sig inte över det och saknaden efter den biologiska systern verkade 

inte  längre  lika påtaglig.  Han beskrev även hur han,  högst medvetet, förändrat vissa drag i  sin 

personlighet, till att återgå till den person han beskrev att han var innan han flyttade till Sverige, en 

lugnare person, lite blyg, som var sig själv och var sann mot sig själv. De första åren i Sverige var  

han en utåtriktad kille,  social,  oblyg när det gällde vänner och tjejer, med en macho attityd. I den 

sista  intervjun,  knappt  ½ år  efter  den  första  berättade  han  att  han  tröttnat  på  den  utåtriktade, 

högljudda Daniel.

Frågan om vad som lett till denna förändring har inget entydigt svar men det kan tolkas som att 

han nu 'landat' i Sverige,  vant sig vid hivinfektionen och på så sätt blivit lugnare inombords. Han 

verkar ha mer tid att reflektera över hur han vill att personen Daniel ska vara och inte bara att  

överleva dagen. 

Elias beskriver sig själv  som en obekymrad kille som inte funderar så mycket över saker och 

ting. Han berättade hur han från  första början jämställde hiv med vilken kroppslig åkomma som 



helst, samtidigt nämnde han ordet chock  i samband hiv-beskedet vilket gör att man anar att han 

ändå  upplevde det som något allvarligare. Han beskrev en initial ledsamhet  och  chock  efter hiv-

beskedet som sedan snabbt gick över och att han nu inte tänker så mycket på det. Han känner sig ju 

frisk. Han nämnde också hiv-skolan,  ett återkommande läger för hivpositiva ungdomar, som en 

hjälp att lära sig mer om hiv och att den gjort att han känner sig mer ”som alla andra”. Även Elias 

har tacklat vetskapen om sin hivinfektion genom konfronterande coping, med logiskt tänkande och 

genom att  upprepade gånger  delta i hivskolan för att lära sig mer om hiv.  Vi  ser skillnader i hur 

länge sedan det var som Daniel och Elias fick beskedet om hiv och hur de fick reda på det. Daniel 

fick veta att han var hivpositiv i en omtumlade tid i livet, av en okänd person, och detta var endast 3 

år sedan. Elias däremot fick veta av sin biologiska mamma för 5 år sedan. Tidigare studier har visat 

både på vikten av socialt stöd (Nott, Vedhara, & Power, 1995; Tsasis, 2000) för hanteringen av ett 

omtumlande besked och att hiv-smittades möjlighet till hantering av hiv-beskedet ökar med tiden 

efter det (Reeves m.fl., 1999; Chidwick & Borrill, 1996).

5.1.2 Vänskap

Ifråga  om  att  berätta  för  vänner  om  hivinfektionen  syns ingen  större skillnad  mellan 

studiedeltagarna. Både Daniel och Elias har uttryckt att en  grundförutsättning för att berätta för 

någon är tillit.  Detta är väl dokumenterat i tidigare forskning (Calin, Green, Hetherton, & Brook, 

2007;  Derlega,  Winstead,  Greene,  Serovich,  & Elwood, 2002; Åsander,  2010).  Anledningen till 

detta är enligt de unga männen dels rädsla för att de som får reda på det ska ta avstånd från dem, 

men även att det skall föras vidare till andra och leda till stigmatisering och diskriminering. Rädsla 

för  stigmatisering  och  diskriminering är  ofta  återkommande  i  forskning  kring  livskvalité  hos 

individer med hiv.  (Blake, Robley, & Taylor, 2012; Dahl & Carstensen, 2008; Elford m.fl., 2008; 

Prost m.fl.,  2008; Worth m.fl.,  2003) har alla tagit upp det som en viktig orsak till  att hålla sin 

hivstatus hemlig och även för psykisk ohälsa hos individer med hiv.

Medan Elias inte ser någon anledning att berätta för sina vänner då hivinfektionen inte är något 

han bekymrar sig över så får Daniels undanhållande om hivdiagnosen konsekvenser för hela hans 

sociala liv. Han beskriver bland annat att han ibland stannar hemma på kvällarna istället för att gå ut 

med vännerna,  på grund av att han måste ta sin hivmedicin.  I rädsla för att verka annorlunda så 

ljuger han också om tjejer och sexuella  erfarenheter för sin vänner. Att  ljuga och på olika sätt 

undvika socialt umgänge med sina vänner kan vara en typ av beteendeinriktad undvikande coping. 

Undvikande coping är sällan av godo vilket Daniel själv har upptäckt varför han i sista intervjun 

berättar att han slutat att ljuga. Det har dock lett till att han drar sig undan vännerna istället, han 

beskriver att han är lugnare, håller sig lite för sig själv och att han tycker att det är lugnt och skönt.  



Även om han beskriver en lugnare och tryggare Daniel kan man undra om  han funnit det bästa 

sättet  att  tackla  situationen  med  hivinfektionen och grupptrycket  kring  sex  och  tjejer  som han 

känner från vännerna. 

5.1.3 Kärleksrelationer och Smittskyddslagen

Daniel har haft flera kärleksrelationer som han berättar om. För några år sedan hade han ett lite 

längre förhållande medan han de senaste åren har dejtat flera tjejer under kortare perioder. Han 

berättar att när han fick reda på att han var hivpositiv sa han till sig själv att ”aldrig gå hela vägen 

och ha sex med någon” utan bara avvakta med tjejer för att inte sätta sig i någon knepig situation. 

Detta är ett typexempel på beteendeinriktad undvikande coping, vilket enligt (Reeves m.fl., 1999) är 

en vanlig initial reaktion vid besked om att man är hivinfekterad. I Daniels första förhållande så 

undvek han helt frågan om sex medan han nu för långa resonemang kring hur han ska kunna berätta 

för sin flickvän och har skiftat till konfronterande coping där han fokuserar på problemlösning. Han 

har satt upp regler för sina kommande förhållanden som går ut på att ha kontroll över situationen. 

Detta  tema  har  uppmärksammats  i  flera  tidigare  studier  som  en  strategi  för  att  undvika 

diskriminering (Dahl & Carstensen, 2008; Rodkjaer m.fl., 2011; Rydström m.fl., 2012).

Daniel berättar att han går långsamt fram men att han oroar sig mycket för hur och när han ska 

berätta för flickvännen om sin hiv-status. Han är rädd för att “krossa hennes hjärta” eller att hon 

skulle göra slut och gå ut och sprida rykten om honom,  men han säger också att om den dagen 

kommer då ha lyckas berätta för henne och hon tycker att det är okej så skulle han bli väldigt 

lycklig;  “Så  det  är  mitt  enda  problem  med  HIV,  att  jag  måste  berätta  för  henne”.  Det  är 

anmärkningsvärt att detta kan upplevas som det allra största problemet i att leva med en livslång 

kronisk infektion. 

Under den sista intervjun framkommer det att Daniel har haft sex med en tjej, men inte med 

någon av dem som han  benämnt som flickvän eller som han dejtat.  Han beskriver att det var det 

starka grupptrycket att man som ung bör ha sex som gjorde att han kände sig tvungen att ”prova på 

” sex med en tjej. Han ville inte berätta för intervjuaren huruvida han berättade för tjejen om sin 

hiv-status eller inte men jag har tolkat det som att han inte gjorde det. 

Det belyser problematiken kring viljan att följa Smittskyddslagen men den oerhörda svårigheten 

och rädslan för att berätta, både för en tillfällig kontakt och för någon man tycker mycket om. En 

amerikansk studie (Duru m.fl.,  2006) visade att  det  är  svårt  att  berätta  för  sexpartners  men att 

chansen att  göra det ökar med tiden i  ett  förhållande. Duru fann även ett  samband mellan den 

upplevda skyldigheten att berätta för en sexpartner och att faktiskt inte ha förmåga att göra detta.

Elias,  till skillnad från Daniel, uttrycker inga större farhågor eller problematiserar inte frågan 



kring  hiv  i  framtida  förhållanden.  Han  har  klart  för  sig  hur  han  ska  hantera  kommande 

kärleksrelationer och han tycks finna ett lugn i att känna kontroll över situationen. Han använder sig 

av en beteendeinriktad konfronterande coping där han efterfrågar kunskap och på ett logiskt och 

rationellt sätt försöker lösa de svårigheter som uppstår. Elias beskriver en pragmatisk inställning till 

frågan kring kärleksrelationer och hiv. Han har i båda sina tidigare förhållanden avvaktat i några 

månader,  lärt  känna  tjejen  och  sedan  berättat  för  henne  om  sin  hiv-status  och  han  har  goda 

erfarenheter av detta. En studie med hivinfekterade ungdomar i USA har visat på samband mellan 

lägre ålder och ökad öppenhet kring hiv (Simoni m.fl., 1995). Elias berättar dock att han väntat med 

att berätta om sin hiv-status till efter han haft sex med sin flickvän. Detta skulle kunna tolkas som 

en slags rädsla för att beskedet ändå ska få konsekvenser för förhållandet eller sexuallivet (Thorne 

m.fl., 2002). Enligt  svensk lag  har han alltså inte lyckats hålla smittskyddsansvaret trots sin, till 

synes, ganska lättsamma inställning till hiv och sex.

Elias berättar att hans nuvarande tjej blev väldigt rädd när han berättade om sin hivstatus. Hon 

har mycket frågor kring hur det smittar och Elias säger att han tycker att det är kul men lite svårt att 

prata om det då han inte riktigt vet hur det smittar. Man kan fråga sig varför han tycker att det är kul 

att prata om det. Jag tycker att det tyder på en viss oförståelse för sin flickväns rädsla och kanske 

omognad i fråga om att hantera situationen.

Elias  berättar  under  den  första  intervjun  att  han  hört  om  personer  som  inte  lyckats  hålla 

smittskyddsansvaret vid tillfälliga sexuella kontakter. Han är inte förvånad. Med tanke på att många 

hivinfekterade är väldigt rädda för stigmatisering och utanförskap om människor omkring dem fick 

reda på deras hiv-status är det heller inte särskilt konstigt  att detta förekommer. Troligen skulle 

svårigheterna att berätta vid tillfälliga sexuella möten minska om allmänhetens kunskap om hiv och 

smittsamhet var större. Värt att uppmärksamma är att när intervjuaren under återkopplings-intervjun 

tog upp frågan om vännerna som sagt att de inte berättat för tillfälliga sexpartners så nekade Elias  

till att han sagt något sådant. Han sa att han inte alls mindes att de pratat om detta. Det skulle kunna 

bero på att han ångrat att han sagt något, kände det som att han försagt eller skvallrat på sina vänner. 

Det påvisar vilken känslig fråga det är. Vi måste få upp denna fråga i ljuset och våga prata om den 

för att få dessa killar att vilja prata med sjukvårdspersonal om dessa svårigheter och kunna få stöd 

och hjälp att hantera dem.

5.1.4 Sexualitet

Daniel berättar att de som finns omkring honom verkar tycka att sex är väldigt viktigt, ”sex är allt”, 

men han frågar sig själv om det verkligen är något man behöver, att det nog inte alls är så viktigt. 

Han beskriver också att när han känner sexuell lust så räcker det att kramas och pussas med sin tjej 



så går den över.  Detta kan tolkas som att hans utväg för att hantera öppenhet och sexualitet är att 

förtrycka sin sexuella lust istället för att hitta en lösning för att kunna upptäcka och utveckla den. 

Detta är ett sätt att utöva kognitiv undvikande coping. Det kommer sig troligen av att han inte vågar 

tro att han kommer kunna få ett fungerande sexliv och därför är det bäst att heller inte ha någon 

besvärande lust  till  detta.  (Gröningsäter,  2004) är  en av få  forskare som tar  upp sexualitet  hos 

hivinfekterade.  Han kommer fram till att sexualiteten påverkas i stor utsträckning hos  deltagarna, 

men går inte in i detalj  kring detta mer än att många känner sig smittsamma och  är rädda för att 

smitta  sin  partner.  Han påpekar  även avsaknaden av  kunskap kring  konsekvenserna  av  hiv för 

personers sexualitet.  Med detta som bakgrund efterlyser jag ytterligare studier kring hur sexualitet 

och sexualliv påverkas när man får reda på att man har hiv och hur man kan minimera de negativa 

konsekvenserna av detta.

Elias beskriver i sin berättelse en helt opåverkad sexualitet. Han berättar både om sex med sina 

flickvänner och onani. Han uttrycker sig endast i positiva ordalag och citaten ur hans berättelse 

visar att han inte tycker att hans sexualitet påverkas nämnvärt av hivinfektionen. 

Hur kommer det sig att det är sådan skillnad mellan berättelserna? En stor del av svaret ligger 

sannolikt i deras personlighet, Elias är helt enkelt inte typen som oroar sig eller låter sig påverkas så 

mycket av omvärlden. Han har dessutom en väldigt trygg livssituation, har varit på flertalet  hiv-

skolor och har endast goda erfarenheter av att berätta för en kärlekspartner om sin situation. Daniel 

uttrycker istället en stor rädsla för att såra sin partner, utsättas för stigmatisering och känner ett 

starkt grupptryck från vänner och samhället kring sex och tjejer. Vi har bara fått en inblick i detta 

område  och föreslår  därför att  ytterligare studier görs för att urskilja hur ovan nämnda faktorer 

påverkar hur hivpositiva ungdomar resonerar kring sex och sexualitet.

Daniel  beskriver  att  de största problemen med att leva som hivinfekterad är rädsla för stigma 

och  framförallt  negativ  inverkan  på  kärleksrelationer  och  sexliv.  Det  finns  ett  par  markanta 

skillnader mellan Daniel och Elias. Daniels biologiska föräldrar är avlidna och han bor inte med 

sina biologiska syskon. Elias däremot bor med sin biologiska moder och bror. Daniel är också äldre, 

20 år, än Elias som är 16 år. En svensk enkätstudie kring sexualitet med 15 000 svaranden mellan 

15 och 29 år visade att genomsnittsåldern för sexualdebut var 16 år (Tikkanen m.fl., 2011). Utifrån 

narrativen verkar det även vara ungefär i den ålder som man upplever att kompisar och samhället 

fokuserar allt mer på sexualitet och sex. Med denna kunskap förstår man att Daniel befinner sig i en 

period i livet  då kärleksrelationer, sex och sexualitet troligen varit aktuellt i flera år medan Elias 

precis  är  på  väg  in  i  denna  period.  Kanske  påverkar  detta  hur  deras  sexualitet  påverkats  av 

hivinfektionen.



5.1.5 Sjukvården

Både Elias och Daniel uttrycker stort förtroende för sjukvården, hiv-mottagningen i synnerhet och 

de beskriver att de känner sig trygga och kan prata om sin situation med personalen där. Elias som 

varit på flertalet hiv-skolor upplever att de hjälpt honom att hantera sin situation. Han tycker att det 

var värdefullt att träffa andra i samma situation och bli påmind om att ”man är ju som alla andra”. 

Daniel  som  inte  ännu  varit  på  någon  hiv-skola  efterlyser  mer  kunskap  kring  hiv  och 

smittskyddslagen.  Det  finns inga  tveksamheter  kring  att  hiv-sjukvården  spelar  stor  roll  för 

deltagarna  i  studien.  Det  är  även  välkänt  från  tidigare  forskning  att  trygg  och  bra  sjukvård 

underlättar  hiv-infekterades  situation   (Brook m.fl.,  1997;  Blake  m.fl.,  2012; DeMatteo,  Wells, 

Salter Goldie, & King, 2002).

5.1.6 Framtiden

Tankarna på livssituationen i framtiden skiljer sig helt mellan de två berättelserna. Daniel är rädd att 

han  aldrig  kommer  hitta  någon att  leva  med medan Elias  tänker  att  allt  kommer  fortsätta  lika 

obekymrat  som det  gjort  hittills.  I  Daniels  berättelse  hittar  vi  två  viktiga aspekter  på livet  och 

framtiden som hivinfekterad. Dels den starka önskan och svårigheten att hitta en tjej som han kan 

leva med livet ut, och dels känslan av att hivinfektionen är något som påverkar honom negativt men 

att han ibland har svårt att se en lösning på de problem som uppstår.  Han gör vad han kan för att 

lösa alla de  svårigheter  som uppkommer och i den första intervjun upplevs  han som en ganska 

irrationell problemlösare. Han använder både konfronterande och undvikande copingstrategier och 

har mycket tankar och funderingar utan att få någon riktig struktur på dem.  Detta förändras dock 

under intervjuernas lopp och i den sista intervjun upplevs han som en mer rationell problemlösare 

med  konfronterande  copingstrategi.  Det  har  i  tidigare  studier  uppmärksammats  att 

copingmekanismerna ofta skiftar under åren efter ett hiv-besked (Brook m.fl., 1997; R. S. Lazarus, 

1993) och  (Reeves  m.fl.,  1999)  visar  att  det  är  under  förändringsfaserna  mellan  olika 

copingstrategier som man från sjukvårdens sida kan göra mest nytta.

Vid frågor kring framtiden berättar Elias att han inte tänker så mycket på den, att han tar dagen 

som den kommer och inte oroar sig i onödan. Man skulle kunna ifrågasätta detta, är det möjligt att 

inte alls fundera över framtiden? Eller är det så att han tänker att intervjuaren menar framtiden 

relaterat till hiv? Jag tolkar det som det senare då även hiv tas upp i anslutning till detta. Det skulle 

kunna röra sig om coping i form av kognitivt undvikande som går ut på att  inte vilja tänka på 

framtiden och därför förtränga den. Det är förstås svårt att svara på men det är inte känslan man får 

när  man läser  intervjuerna  i  sin  helhet.  En amerikansk kvalitativ  studie  om ungdomar  och  hiv 

beskriver detta  fenomen, att deltagarna med viljestyrka och positiv attityd ser ljust på framtiden 



trots hivinfektionen  (Blake m.fl., 2012). Blake menar också att denna attityd kan vara lättare att 

uppnå när man är ung och känner sig oövervinnerlig. 

5.1.7 Att vara ung i Sverige idag

Under intervjuerna kommer man vid flertalet tillfällen in på temat ”Att vara ung i Sverige idag” och 

det framkommer då en hel del berättelser som troligtvis egentligen inte handlar om att ha hiv utan 

skulle kunna gälla för ungdomar i allmänhet. För att öka förståelsen för hur killarna i studien ser på 

sin situation som hivpositiva krävs att man speglar detta mot rådande normer och föreställningar 

bland unga idag. 

Flera av killarna i studien  berättar om upplevelsen att det finns en väldig fokusering på sex 

bland vänner och samhället i stort, vilket får konsekvenser då det enligt ungdomarna är svårt att 

både uppnå förväntningar på multipla sexpartners samtidigt som man skall följa smittskyddslagen. 

För  Daniel  har detta lett till psykisk stress och oro, samt fått konsekvenser i form av lögner och 

brott mot Smittskyddslagen.

Daniel berättar också om kraven på att man som ung kille är häftig och tuff för att tjejerna ska 

intressera sig för honom. I  hans  narrativ togs lögner  och en tillgjord, utåtriktad personlighet  upp 

som ett sätt att framstå som macho. Även Christianson m.fl.(2007) uppmärksammade machoidealen 

bland ungdomar i Sverige som en orsak till förväntningar på ungdomarna att vara på ett visst sätt 

och intressera sig för sexuella relationer. 

Elias tog inte upp ämnena grupptryck kring sex eller machoideal men för Daniel är det en del av 

hans livssituation och påverkar förstås hur han ser på sin framtid som hivpositiv.

5.1.8 Kunskap kring hiv och transmission

Tidigare studier har tytt på bristande kunskap om hiv och smittvägar bland hivinfekterade och även 

pekat på hivpositiva individers egna önskningar om mer kunskap (Christianson m.fl., 2007; 

Nostlinger m.fl., 2008; Rydström m.fl., 2012; Åsander m.fl., 2004). Även bland våra deltagare 

efterfrågades mer kunskap kring hiv och smittskyddslagen men det fanns en stor spridning i 

kunskapen kring hiv, hur man tillskansat sig den och även förmåga att ta till sig information från 

t.ex. hiv-skolor och personal på hiv-kliniken. Den deltagare som varit på flest hiv-skolor är även 

den som uttrycker mest okunskap, ”jag minns inte riktigt vad som sas”. Han säger också att han inte 

riktigt vet hur hiv smittar, medan en annan tyckte att han fick lära sig allt han behövt veta under en 

helg på hiv-skolan. Detta visar på de stora skillnader som finns i hur man tar till sig kunskap och att 

upprepad information ofta är nödvändig för fullständig kunskap (Åsander, 2010).



Flera tidigare studier kring hivinfekterade ungdomar (Frederick m.fl., 2000; Thorne m.fl., 2002) 

har visat att det är vanligt att hivinfekterade unga inte alltid använder kondom vid samlag. Till 

skillnad från dessa studier berättar Daniel och Elias om en stor medvetenhet kring vikten av att 

skydda sig och sin partner och uppger att de alltid använder kondom vid samlag.

 

5.2 Metoddiskussion

5.2.1 Urval

Vi har i denna studie valt att ha ett fokus på unga män. Därmed har vi kunnat koncentrera oss på 

deras  berättelser  utan  att  jämföra  med  tjejer  och  riskera  att  fokus  hamnar  på  förhållningssätt 

relaterade till könstillhörighet istället för på hur unga män hanterar och resonerar kring sin identitet 

och situation.

Samtliga deltagare har smittats  av hiv via  deras biologiska mor.  Resultaten skulle  kunna se 

annorlunda ut med deltagare som smittats genom t.ex. sexuella kontakter eller drogmissbruk.

Med en större studiepopulation hade studien eventuellt kunnat bidra till ytterligare förståelse för 

frågeställningarna, men med minst  två intervjuer med varje deltagare  baseras resultatet på ett rikt 

material  som kan  vara  till  hjälp  i  framtida studier  och  för  de  som jobbar  med  hivinfekterade 

ungdomar. 

5.2.2 Trovärdighet, överförbarhet och tillförlitlighet

Graneheim & Lundman  (2004)  anser att  credebility  (trovärdighet), transferability  (överförbarhet) 

och dependability (tillförlitlighet) är de begrepp som bäst lämpar sig för kontroll av tillförlitlighet, 

objetivitet  och  överförbarhet  av  kvalitativ  forskning. Trovärdighet avser  frågorna: finns  det 

anledning  att  lita  på  resultatet?  Ger  de  en  rimlig  ”trovärdig”  beskrivning  av  verkligheten? 

Överförbarhet,  behandlar frågan om vilken betydelse resultaten kan ha i andra sammanhang och 

situationer, och Tillförlitlighet, avser frågan om läsaren kan avgöra utifrån vad som presenteras om 

studien är tillförlitlig.

Intervjuarens  erfarenhet  och  kunskap  om  ämnet,  triangulering  i  forskningsgruppen, 

genomläsning med förslag på  alternativa  förklaringar  och tolkningar  bidrar  till  trovärdigheten i 

studien.

Tillförlitlighet uppnås genom att ständigt  reflektera kring förförståelse och dess påverkan  och 

noggrant  beskriva studiens utförande  för att läsarna  ska kunna  skapa sig en egen  uppfattning om 

materialet och analysen.



Resultatet av studien ger en ökad förståelse för hur ungdomarna upplever livet med hiv. Denna 

kunskap kan bidra i arbetet med ungdomar i samma situation i framtiden. Studien har även lett till  

nya frågeställningar och förslag till fortsatta studier inom ämnet. 

En intervjusituation innebär en maktasymmetri mellan intervjuare och intervjuperson. Även om 

kvalitativa forskningsintervjuer bygger på ömsesidig förståelse och respekt ska man vara medveten 

om att en forskningsintervju aldrig kommer att bli helt jämlik och att det naturligtvis påverkar hur 

samtalet utvecklar sig. 



6 Slutsats och rekommendationer

I gruppen hivinfekterade unga män med afrikansk bakgrund finns både individer som ser hiv som 

en ständig problematiserande faktor i livet och de som inte tycker att hivinfektionen påverkar deras 

liv nämnvärt. 

Sexualitet och sexliv behöver inte vara problematiskt bara för att man har hiv. Orsaker till att det 

ändå kan vara det är respekt och ansvar inför Smittskyddslagen, oro för att såra en partner,  rädsla 

för stigmatisering samt vänners och samhällets sexfixering.  Exempel på strategier för  att  hantera 

denna situation har visats sig vara att förtrycka sin sexualitet, skapa regler för att bibehålla kontroll, 

låta bli att berätta om sin hiv-status och spela någon man inte är.

Några  deltagare  har  efterlyst  mer  kunskap  om  hiv  och  Smittskyddslagen.  Det  har  också 

framkommit  att kontakten med  hiv-sjukvården  och  hiv-skolorna är  mycket  värdefull  för  våra 

deltagare.

Tidigare studier har visat att det är vanligt med växlande copingstrategier under tiden efter ett 

hiv-besked,  vilket  får  stöd  även  i  denna  studie.  Tidigare  forskning  har  även  visat  att  det  är  i 

växlingarna mellan olika copingstrategier individen bäst kan tillgodogöra sig stöd från sjukvården. 

Tät kontakt med dessa ungdomar och lyhördhet inför deras aktuella situation är därför viktigt.

Denna studie antyder att faktorer som en obekymrad och lättsinnig personlighet, lägre ålder och 

att få hiv-beskedet av sin biologiska mor kan vara gynnsamma för hur ungdomarna hanterar livet 

som hivinfekterad. Kvantitativ forskning kring dessa faktorer skulle kunna vara till nytta för att öka 

kunskapen om detta område i framtiden.

Enligt Smittskyddslagen måste man berätta för en potentiell  sexpartner om sin infektion,  en 

uppgift  som flera  av deltagarna ser som nästintill  omöjlig,  detta beror  framförallt  på rädsla  för 

stigmatisering. Således är det Smittskyddslagen och rädsla för stigmatisering som gör att hiv blir en 

börda i deras liv.  Vi vill  därför  påpeka vikten av en  ökad kunskap och förändrad  attityd  till hiv  i 

samhället för att minska stigmatisering och således reducera ohälsa och stress relaterat till öppenhet 

kring hivinfektionen.

Vi rekommenderar att motsvarande studie genomförs med tjejer och efterlyser även fler studier 

kring just sexualitet hos denna grupp då det oss veterligen inte finns någon liknande idag.
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Planerade frågeområden/intervjuguide för djupintervjuer
Intervjun inleds med en presentation av mig som forskare på Karolinska Institutet och att jag inte är 
hälso- och sjukvårdspersonal och därför inte har någon rapporteringsskyldighet om det skulle 
komma fram uppgifter som är i strid med Smittskyddslagen. Vidare får intervjupersonen en 
repetition av bakgrund och syfte med studien, varför just den aktuella intervjupersonen tillfrågas, 
hur vi fått kännedom om henne/honom, hur studien kommer att gå till, att medverkan är frivillig, att 
deltagandet när som helst kan avbrytas, och att det inte påverkar vården i framtiden, vem som är 
ansvarig för personuppgifterna, samt att deltagarnas identitet är skyddad. 
Intervjun utgår från öppna frågor, där intervjupersonen i första hand ombeds berätta. Frågorna 
nedan används för att underlätta berättandet om inte svaren kommer spontant.

Personliga uppgifter 
Familj, partner, syskon, skola/gymnasium/arbete, född i Sverige, antal år i Sverige, antal år sedan ev 
hivdiagnos, hivmedicinering (sedan när?), ev komplikationer av medicineringen, andra symptom av 
hivinfektionen., 

Öppenhet avseende egen HIV-infektion
- Hur fick du reda på att du är hivinfekterad, kan du berätta? - Vad tänkte du då? - Hur kändes det?
-Hur var det innan du fick veta, kan du berätta?
- Är det fler i din familj som vet att du är hivinfekterad (att din/a föräder/rar är hivinfekterade)?
-Har du berättat för någon om att du har en hivinfektion (att din/a föräder/rar är hivinfekterade)?
-Kan du berätta hur det gick till när du berättade (Vem/vilka? När? Hur reagerade de?) ?
- Kan du beskriva varför du inte berättat om att du är hivinfekterad (att din/a föräder/rar är 
hivinfekterade) för någon och om/när du i sådana fall planerar att tala med någon ? 
-Har kontakt med professionella (vem/vilka) påverkat din öppenhet? Hur och när har denna 
påverkan att berätta ägt rum? -Ytterligare andra (vem/vilka) som påverkat ditt beslut att berätta om 
din situation (hur/när)?

Partner/ Sexualitet/familjebildning/
-Hur ser du på framtiden och att träffa någon att leva med, hur tänker du då, kan du berätta?
-Har du haft sexuell kontakt med någon/flera? Hur fungerade det? Problem? Glädje? 
-Tillfredsställelse?
-Klarade du då av att berätta att du är hivinfekterad? -Har du haft sexuell kontakt med någon som är 
hivinfekterad?
-Använde du dig av något preventivmedel? -Vilket? 
-Kan du berätta hur det var innan du fick information om att du var hivinfekterad?
-Har du sex med dig själv ibland? -Är det okej för dig? (hur känns det)
-Hur tänker du på att få egna barn i framtiden, kan du berätta?
-Har du pratat med någon om sexualitet?

Stöd och information från sjukvården och/eller frivilliga organisationer   
-Kan du berätta om bemötandet av professionella inom sjukvården på olika mottagningar som 
du varit på? -Fördelar/nackdelar ? -Vad önskar du hade varit annorlunda/behöver förändras? 
-Vad har varit bra, kan du berätta?
- Har du upplevt att personal inom hälso- och sjukvård behandlat dig på ett annorlunda sätt 
efter att du berättat att du är hivinfekterad (att din/a föräder/rar är hivinfekterade)?
-Hur känns det att gå på besök till din hivmottagning? 
 -Har du kontakt med några frivilligorganisationer som te x. Noaks Ark, 
invandrarorganisationer, med kyrka, moske?



-Kan du berätta om du fått någon information av hälso –och sjukvårdspersonal om lagstiftning 
för personer med smittsamma sjukdomar? Känner du till smittskyddslagen? Vad tycker du om 
den, kan du berätta? 
Är det något mer som du vill berätta om? 



Studien ”Livssituationen och den sexuella hälsan hos hivinfekterade unga 
vuxna med afrikansk bakgrund”

Jag godkänner härmed att intervjuas för studien ”Livssituationen och den sexuella hälsan hos 
hivinfekterade unga vuxna med afrikansk bakgrund”.

Jag godkänner att ansvariga för studien får tillgång till de uppgifter de behöver för att genomföra 
studien om ”Livssituationen och den sexuella hälsan hos hivinfekterade unga vuxna med afrikansk 
bakgrund”.
 
Ansvarig för personuppgifterna i studien är Karolinska Universitetssjukhuset, Sektionen för 
psykosocialt arbete.

Alla personuppgifter kommer att behandlas enligt gällande sekretess.

Du kan kontakta undertecknad för frågor när som helst. 

Jag har fått information om hur materialet kommer att hanteras och att jag när som helst kan avbryta 
mitt deltagande i studien utan att detta påverkar min behandling och att alla uppgifter kommer att 
behandlas så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av dem.

…………………………………………………...
Ort och datum

…………………………………………………...
Namnteckning, 

…………………………………………………
Namnförtydligande

Om ni/du har några frågor kan ni kontakta mej på:
Tele: 08- 517 732 85, 070-167 14 09

Med vänliga hälsningar
Ann-Sofie Åsander socionom/med dr
Sektionen för psykosocialt arbete,
Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap       
Karolinska Institutet  
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