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Begreppslista 

ACP – AIDS Control Project 

AIDS – Acquired Immuno Deficiency Syndrome 

Anemi – Blodbrist, dvs. nedsatt halt av blodfärgämne i blodet  

Antiretroviral behandling – Behandling med mediciner som är utvecklade för att 

förhindra eller sakta ner utvecklingen av HIV 

Coping – En individs förmåga och sätt att hantera påfrestande situationer, krav och livet 

i stort. Hur personen upplever sin förmåga att klara av den aktuella situationen (Medin & 

Alexandersson, 2000). 

ELCT – Evangelic Lutheran Church of Tanzania 

Empowerment – “En process där individen tillskansar sig handlingsförmåga. Denna 

process utgår från individen och hennes önskemål, för att öka hennes förmåga och 

motivation för att effektivt ta ansvar för sitt liv och hälsa, att utveckla strategier för att 

kunna bemästra omvärlden (Medin & Alexandersson, 2000, s.83).” 

Hepatit – Leverinflammation som oftast orsakas av olika slags virus  

HIV – Human Immuno-deficiency Virus 

Huyawa – Huduma ya watoto (omsorg om barnen) 

Hypersensivitet – Ett tillstånd där kroppen har ett överreagerat immunförsvar mot 

främmande ämnen 

Incidens – antalet nya sjukdomsfall under en viss period 

MTC – Mother-to-child (smitta från mor till barn)  

Myalgi - Muskelsmärta 

NACP – National AIDS Control Programme 

NGO – Non Governmental Organization (icke-statlig organisation) 

Pankreatit – Inflammation i bukspottkörteln 

Prevalens – antalet personer med viss sjukdom vid ett givet tillfälle 

SES – Socioekonomisk status 

STI – Sexually Transmitted Infections (sexuellt överförbara infektioner) 

UNAIDS – Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNIFEM – United Nations Development Fund for Women 

WHO – World Health Organization
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Introduktion  

HIV/AIDS är en infektion som har påverkats av och spritts bland människor som lever i 

fattigdom (Rugalema, 2004; Zanakis, Alvarez & Li, 2007). I de utvecklade länderna är 

majoriteten av de smittade människor som kan hänföras hit (Zanakis, Alvarez & Li, 

2007). Socioekonomisk status (SES) kan indikera hur individers hälsa kommer att se ut 

(Williams & Collins, 1995; Adler et al., 1994). Ett lands/regions ekonomi, religion och 

dess maktförhållande mellan män och kvinnor påverkar sociala och kulturella frågor. 

Därmed är människors olika hållning till saker som tilltro, sexuell betydelse och sexuellt 

beteende något som formar HIV-epidemins dynamik (Lugalla et al., 1999). 

 

Det är viktigt att förstå att HIV/AIDS inte är likadant överallt och att individers kontext 

är betydelsefulla och bör tas hänsyn till. Därför är det viktigt att analysera varje situation 

(WHO, 2007). Interventioner bör skräddarsys för varje samhälle (Glasgow, 1995) och 

skillnader tas i beaktande (Sorensen, Emmons & Hunt, 1998). Social epidemiologi och 

socialmedicin förekommer dock sällan inom HIV-forskning. En granskning av 

hälsointerventioner inom andra sjukdomsområden rekommenderar starkt 

uppmärksammandet av den sociala kontexten i det preventiva arbetet mot HIV/AIDS 

(Bowser, 2002).   

 

Runtom i världen finns det 17,3 miljoner kvinnor i åldrarna från 15 år och uppåt som 

lever med HIV. Av alla HIV-positiva kvinnor lever 76 % av dessa i sub-Sahara Afrika 

(UNAIDS, 2006b). I många av världens länder, däribland Tanzania, är fattigdom orsak 

till en ökning av den redan bristande jämställdheten mellan könen och kvinnor är 

ekonomiskt beroende av männen. Att vara ekonomiskt beroende gör bland annat att 

kvinnor inte kan förhandla sig till säker sex och därför är utsatta för en ökad risk av HIV-

infektion (Lugalla et al., 1999). I Tanzania beräknades det år 2004 att åldersgruppen 20-

49 år var den mest drabbade bland båda könen, men att det inom gruppen var fler 

kvinnor än män som var smittade (National AIDS Control Programme, 2005). 

 

Denna studie utfördes i Bukoba distrikt, som ligger i nordvästra delen av Tanzania i 

Kageraregionen. Där minskade den totala HIV-prevalensen mellan 1987-1993, trots en 
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ökning bland män i åldrarna ≥35 (Kwesigabo et al., 1998). År 2003/04 beräknades 

prevalensen i Bukoba för HIV och syfilis tillsammans vara 9,5 % (National AIDS 

Control Programme, 2005). 

 

Människorna i Kageraregionen med Bukoba distrikt har varit starkt drabbade av 

HIV/AIDS-epidemin, men de har fått ökad kunskap genom undervisning och preventivt 

arbete. Rådgivning och HIV-testning före äktenskapet har blivit den katolska och den 

protestantiska kyrkans officiella policy, men effekterna av detta har inte visat sig än 

(Lugalla et al., 2004). Den ökade kunskapen är dock inte alltid en hjälp då människor 

håller tillbaka rädslan att bli smittade för att kunna fortsätta med det dagliga livet. 

Omständigheterna är ofta socialt och ekonomiskt svåra och för unga kvinnor kan det 

finnas brist på makt att fatta beslut och svårigheter med att försörja sig själva (Rugalema, 

2004). 

 

Den tanzaniska regeringen arbetar hårt för att bekämpa HIV/AIDS-epidemin och den har 

tillsammans med olika organisationer utarbetat en mängd olika planer. År 2001 bestämde 

Tanzanias president att omfattande hälsovård, däribland även antiretroviral behandling, 

skulle bli en HIV/AIDS-smittad människas rättighet. Under år 2004 fattade regeringen 

beslutet att antiretroviral medicin skulle vara gratis i den offentliga sektorn, i 

religionsgrundade organisationer och inom delar av den privata sektorn. Hälsosektorn i 

Tanzania är god jämfört med andra länder i Afrika med samma utveckling och tillgången 

till antiretroviral behandling ökar. Hälsopersonal utbildas och med sin kunskap ska de nå 

ut till allmänheten (WHO, 2005). 

 

Tidiga HIV-studier har fokuserat på individuella karakteristika och riskbeteenden 

(Poundstone, Strathdee & Celentano, 2004). Preventionsarbeten har fokuserat på 

kondomanvändning, avhållsamhet och vikten av att vara sin partner trogen. Sådant 

preventivt arbete tar inte alltid hänsyn till levnadsförhållanden och riskfaktorer som gör 

människor sårbara (Ackermann & de Klerk, 2002).  Några av de senare studierna har sin 

utgångspunkt i social epidemiologi och fokuserar på hur de sociala villkoren påverkar 

hälsan. Socialepidemiologer studerar hur individer hamnar i risksituationer och under 
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vilka sociala villkor som dessa är kopplade till sjukdom. Det finns två faktorer som 

avgör risken för HIV/AIDS; den sociala och den strukturella. Sociala faktorer innefattar 

kulturell kontext, socialt nätverk, grannpåverkan och socialt kapital. Strukturella faktorer 

innefattar strukturellt våld, lagliga strukturer, demografiska förändringar, policys samt 

krig och militarisering (Poundstone et al., 2004). 

 

HIV/AIDS är som ovan beskrivits, en utbredd infektionssjukdom som länge varit ett 

svårt, men angeläget hälsoproblem att arbeta med. Infektionssjukdomen orsakar fysiskt 

och psykiskt lidande bland människor världen över. Den kulturella synen, vilken 

inrymmer sociala och ekonomiska sidor, påverkar människors livsstil och vårt sätt att se 

på infektionen och dess smittorisk.  För att kunna hjälpa smittade personer till ett bättre 

och friskare liv, och för att kunna förhindra ytterligare spridning, är det därför viktigt att 

uppmärksamma deras livsberättelser. Det är viktigt att skaffa sig kunskap om vad som 

skapar svårigheter i deras vardag och vad som påverkar deras sätt att leva.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur tanzaniska HIV-positiva kvinnor upplever sin 

socioekonomiska situation.  

 

Bakgrund  

 
HIV/AIDS-infektion 

HIV och AIDS orsakas av ett Humant Immunbrist Virus som kan smitta genom 

överföring från blod och andra kroppsvätskor. Smitta kan överföras vid samlag, från 

moder till barn (MTC), genom blodtransfusioner eller mellan sprutnarkomaner som delar 

injektionsnålar (Smittskyddsinstitutet, 2006).  

 

Den första sjukdomsfasen, kallad primärinfektion, innebär att den smittade får feber, ont 

i halsen, svullna lymfkörtlar och utslag. Den senare fasens symtom beror på andra 

infektioner som den smittade ådrar sig då immunförsvaret är nedsatt. Dessa 
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sekundärinfektioner benämns som sjukdomstillståndet AIDS. Det kan ta lång tid innan 

sekundärstadiet uppstår om bromsmedicin sätts in, men utan bromsmedicin insjuknar 

ungefär hälften av de HIV-positiva i AIDS inom tio år (Smittskyddsinstitutet, 2006). 

Från att ha varit en 100 % dödlig virusinfektion är HIV/AIDS numer en sjukdom med 

livslång behandling. Det finns effektiva bromsmediciner mot infektionen, men de kan ge 

biverkningar som till exempel anemi, trötthet, myalgi, diarré, huvudvärk, håravfall, 

pankreatit, hypersensivitetsreaktion med hepatit, insulinresistens, allvarliga 

hudreaktioner och förvirring. Målet med antiretroviral behandling är att förhindra 

komplicerade infektioner (Ormaasen & Bruun, 2001).  

 

Globalt 

Under slutet av 1990-talet stabiliserades spridningen av HIV/AIDS och i många länder 

berodde det på beteendeförändringar och preventiva insatser. Dödligheten i AIDS ökade 

dock och antalet HIV-positiva människor fortsatte att stiga på grund av 

populationsökning och ökad livslängd genom den antiretrovirala behandlingen. År 2005 

beräknades 38,6 miljoner människor leva med HIV, incidensen mättes till 4,1 miljoner 

och ungefär 2,8 miljoner människor dog i AIDS (UNAIDS, 2006a).  

 

Sub-Sahara Afrika är det område i världen som är mest drabbat av AIDS, men 

beräkningar pekar på att det nått sin topp i de flesta av dessa länder. Dock ökar epidemin 

fortfarande i vissa regioner, särskilt i södra Afrika. Även i Asien ses både en minskning 

och en ökning av epidemin, där ökningen sker i Kina, Indonesien, Papua Nya Guinea 

och Vietnam. Majoriteten av HIV-positiva i Öst- och Centralasien bor i Ukraina och 

Ryssland, där det sistnämnda landet räknas som det mest AIDS-drabbade i Europa. I 

USA och en del länder i Europa ökar epidemin bland män som har sex med män. Även i 

Latinamerika och Asien sker en ökning bland denna grupp av människor, men en mer 

dold sådan (UNAIDS, 2006a). I USA finns mer än hälften av AIDS-fallen bland svarta 

och latinamerikanare. Smittan ökar, inte bara bland män som har sex med män, utan 

även bland heterosexuella och droganvändare (Tiamson, 2002). 
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Över 1,3 miljoner människor i låg- och medelinkomstländer beräknades få antiretroviral 

behandling år 2005. Två år tidigare var det bara 400 000 som fick behandlingen och 

mellan 2003-2005 ökade antalet människor i sub-Sahara Afrika som fick antiretroviral 

behandling från 100 000 till 810 000. Under år 2005 mer än fördubblades denna siffra i 

regionen. I Asien tredubblades den antiretrovirala behandlingen under år 2005 till 180 

000 människor (UNAIDS, 2006a). 

 

Afrika 

Ungefär 10 % av världens befolkning bor i sub-Sahara Afrika och ungefär 64 % (24,5 

miljoner) av världens HIV-positiva bor i detta område. Två miljoner av dessa är barn 

under 15 år. Kvinnor är disproportionerligt drabbade, vilket ofta beror på ojämn social 

och socioekonomisk status mellan könen. Tre fjärdedelar av världens HIV-positiva 

kvinnor i åldern ≥15 bor i sub-Sahara Afrika, och i denna region står kvinnorna för 59 % 

av de HIV-positiva vuxna (UNAIDS, 2006a).  

 

Det finns studier som visar att kvinnor från den lägsta socioekonomiska gruppen är 

utsatta för en ökad risk för HIV-infektion (Hargreaves et al., 2002). För kvinnor kan sex 

vara ett sätt att införskaffa förnödenheter och ofta är det en överlevnadsstrategi för att 

hantera fattigdom (Heise & Elias, 1995; Machel, 2001; Majumdar, 2004). I många delar 

av världen (Heise & Elias, 1995) och likaså i många samhällen i Afrika är kvinnor 

underordnade männen och det gör det svårt för dem att förhandla sig till 

kondomanvändning (Heise & Elias, 1995; Lugalla et al., 1999; Kalipeni, Craddock & 

Ghosh, 2004).  

 

Att leva ett liv som ogift försätter kvinnorna i en svår position där de inte kan försörja sig 

själva (Rugalema, 2004). Lugalla et al. (1999) visar i sin studie från Kagera, Tanzania, 

att kvinnan ses som det svagare könet, med brist på frihet eller makt i det sexuella 

förhållandet. Även om kvinnor skulle ha makten att förhandla sig till kondomanvändning 

skulle det fortfarande vara ett problem för de allra fattigaste människorna då kondomer 

är dyra. Antalet flickor som går i skolan har minskat. Att gå i skolan är dyrt och på grund 

av detta väljer familjer att behålla döttrarna i hushållet. Män är tillåtna att ha många fruar 
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och i en del familjer ”delas” kvinnan av männen, till exempel av mannen och hans 

bröder. Enligt Kalipeni et al. (2004) finns det kvinnor som har sexuella förhållanden med 

personer som kan stödja dem ekonomiskt. Pengarna de får, främst från affärsmän, som 

även kallas Sugar Daddies, finansierar till exempel egna och eventuella barns 

skolavgifter. Dilger (2003) påpekar att kvinnors position är beroende av den ekonomiska 

situationen och därmed har de mindre makt.  

 

I många delar av Afrika har det skett en ökning av antalet människor som får behandling. 

Trots det så är det i de flesta länder i sub-Sahara Afrika mindre än 20 % som får 

antiretroviral behandling. Det är bara i Botswana, Namibia och Uganda som mer än 50 

% av de smittade får behandling. I Sydafrika bor ungefär en tredjedel av världens HIV-

positiva och de människor som får antiretroviral behandling där är en tredjedel av de 

smittade i sub-Sahara Afrika (UNAIDS, 2006a).   

 

Den förväntade livslängden har i Afrika sjunkit med ett medeltal på 10 år. I till exempel 

Botswana är en tredjedel av den vuxna befolkningen smittad och den förväntade 

livslängden sjönk från 65 år 1995 till 56 år 2000 (Naik, 2003, refererad i Zanakis et al., 

2007). Beräkningar visar att år 2010 kommer den förväntade livslängden att sjunka med 

20 år i 10 av sub-Saharas länder (Piot & Aggleton, 1998).  

 

Tanzania  

År 2004 var den totala populationen i Tanzania beräknad till 37,7 miljoner människor 

(WHO, 2005). Samma år rapporterades 16 430 fall av AIDS till National AIDS Control 

Programme (NACP) från 21 regioner på Tanzanias fastland. Det är en lägre siffra än den 

som rapporterades år 2003 (18 929). Åldersgruppen 20-49 år var den mest drabbade 

bland båda könen och så har det varit sedan epidemins början. Dock var det i denna 

åldersgrupp under 2004 fler kvinnor än män som var drabbade. I åldersgrupperna 20-24 

år och 25-29 år var antalet smittade kvinnor nästan dubbelt så många som männen. Av 

alla HIV-fall skedde 78,1 % genom heterosexuella kontakter, 4,6 % från mor till barn 

och 0,5 % genom blodöverföring (National AIDS Control Programme, 2005).  
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HIV-prevalensen i Tanzania varierar dock mellan olika områden. Regioner som Mbeya 

och Iringa har en prevalens på över 14 % och prevalensen på Zanzibar är beräknad till 

mindre än 1 %. Det ökar emellertid även där på grund av att droganvändandet tilltagit 

(WHO, 2005).  

 

Den tanzaniska regeringen har utarbetat strategier som innefattar bland annat gratis 

antiretroviral medicin och planer som handlar om omvårdnad och behandling av 

HIV/AIDS-positiva. Det finns även en plan som handlar om att utöka information, 

utbildning och kommunikation och att stärka, inte bara omsorg och behandling, utan 

också hälsovårdens infrastruktur (WHO, 2005). 

 

Kagera 

Tanzania består av 20 regioner och Kagera är en av dessa. Kagera består i sin tur av sex 

distrikt. Regionen gränsar till Uganda i norr, Victoriasjön i öst och Rwanda och Burundi 

i väst (Kwesigabo, 2001).  

   

 
Figur 1. Tanzania med Kagera region och Bukoba stad. 

 

År 2000 beräknades befolkningen vara 1 849 965. Efter det första diagnostiserade AIDS-

fallet 1983 utformades The Technical Advisory Committee on AIDS år 1985 och bestod 

av professionella hälsoarbetare. Därefter har fler program utvecklats. I Kageraregionen 

har det funnits aktiviteter sedan 1987 och år 1993 fanns det mer än 13 regeringsstyrda 
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och icke-regeringsstyrda organisationer i området (Kwesigabo, 2001). Prevalensen för 

HIV och syfilis var tillsammans år 2003/04 beräknad till 4,7 % i Kageraregionen 

(National AIDS Control Programme, 2005).   

 

Bukoba  

I Kagera ligger staden Bukoba. Prevalensen av HIV-1 infektioner i Bukoba distrikt 

beräknades totalt sett vara 24,2 % 1987 och minskade till 18,3 % 1993. Det skedde en 

betydande minskning bland kvinnor; från 29,1 % till 18,7 %. Trots att HIV-1 infektionen 

minskade generellt, så ökade den bland män i åldrarna ≥35. Bland 

landsbygdsbefolkningen minskade totala prevalensen från 10 % 1987 till 6,8 % 1996, 

förutom bland kvinnor i åldrarna 15-24 där den istället minskade från 9,7 % till 3,1 %. 

HIV-1 infektionen minskade betydande bland kristna (Kwesigabo et al., 1998). 

Prevalensen för HIV och syfilis var tillsammans beräknad till 9,5 % i Bukoba år 2003/04 

(National AIDS Control Programme, 2005).   

 

Lugalla et al. (2004) undersökte de bakomliggande faktorerna till den neråtgående 

trenden i Bukoba. Framförallt beror det på den plåga som HIV/AIDS orsakat/orsakar. 

Kageraregionen med Bukoba distrikt har varit starkt drabbat av HIV/AIDS och 

infektionen har brutit ut i nästan alla familjer eller släkter. Det finns en rädsla för HIV 

och människor har blivit mer försiktiga och därmed har det skett vissa 

beteendeförändringar. Den nedåtgående trenden beror även på en ökad kunskap som är 

resultat av undervisning och preventivt arbete som utförs av regeringen och icke-statliga 

organisationer (NGO). Ytterligare en orsak kan vara att det i Kagera regionen har gjorts 

forskning med syftet att det ska ske sociala och ekonomiska förändringar.   

 

The Huyawa Project  

En av organisationerna som arbetar med prevention i Bukoba är Evangelic Lutheran 

Church of Tanzania (ELCT). ELCT driver ett projekt kallat The Huyawa Project med 

syfte att framförallt stödja föräldralösa barn, men även HIV/AIDS-positiva vuxna. Syftet 

är att föräldralösa barn ska få trygghet och en värdig levnadsstandard. Stödet sker bland 

annat genom skolavgifter, sjukvård, mediciner, rådgivning och juridisk hjälp. Samtidigt 
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ska övrig befolkning motiveras till livsstilsförändring för att förhindra spridningen av 

HIV/AIDS och förlänga människors livstid. The Huyawa Project håller i kurser och 

informationsmöten i skolor och samhällen som handlar om HIV/AIDS. Projektet 

handhar även uppgiften att etablera och stärka rådgivningsservice till människor som 

lever med HIV/AIDS, till änkor och änklingar, vårdnadshavare och till övriga i 

samhället. Organisationen bistår med hjälp att skapa inkomstrelaterade aktiviteter och 

stödgrupper åt de behövande. Huyawa samarbetar med NGOs och andra statliga 

organisationer för att kunna stärka sitt hjälparbete.   

 

Den rådgivning som erbjuds består av olika steg, där det första handlar om att förbereda 

personen på ett HIV-test, och att sedan genomföra det. Om testresultatet visar att 

personen är smittad följer rådgivning som handlar om att acceptera situationen, diskutera 

infektionens påverkan på kroppen och livet i övrigt, och hur den smittade bör leva 

(intervju Angaza counselor, 19 mars 2007). 

 

AIDS Control Project 

AIDS Control Project (ACP) drivs av ELCT och samarbetar med två hjälporganisationer. 

Programmet har som mål att minska HIV-infektioner och att stödja de som drabbats av 

konsekvenserna av HIV/AIDS. Målgrupper är ungdomar, HIV/AIDS-positiva personer, 

föräldralösa barn och andra som befinner sig i utsatta situationer. Projektet har fem 

syften: primär prevention, att informera om mänskliga rättigheter, vård och rådgivning, 

socioekonomiskt stöd och att stärka organisationen. Primär prevention innebär 

förebyggande arbete och inkluderar kunskap, attityder och beteenden som kan leda till 

ett icke riskfyllt sexuellt beteende. Information om mänskliga rättigheter innebär en ökad 

kunskap och ett ökat medvetande för HIV/AIDS-drabbade om deras rättigheter. Tillgång 

till vård och rådgivning ska finnas för HIV/AIDS-drabbade och utsatta människor. 

Socioekonomiskt stöd innebär förbättring av människors levnadsstandard. Viktigt är 

även att stärka organisationens kapacitet, vilket bland annat betyder att utöka personalen 

och förbättra deras kunskaper.   
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Social epidemiologi 

Sjukdomsepidemier är sociala processer, där bland annat fattigdom och strukturellt och 

socialt våld bidrar till spridningen av HIV. HIV/AIDS bidrar i sin tur till än mer 

fattigdom (Kalipeni et al., 2004). 

 

Historiskt sett har det i preventionsarbetet fokuserats på riskgrupper och riskbeteenden 

och så görs även i den nuvarande dominanta biomedicinska modellen. I modellen är det 

den ekonomiska kapitalismen som styr hälsoresultaten och fokuserar på den individuellt 

valda livsstilen. Det finns inte mycket utrymme för förståelse för beteenden kopplade till 

sociala villkor eller hur samhällen formar individer. Fokusering på ekonomisk 

empowerment och sociokulturell förändring är därför viktig (Kalipeni et al., 2004).    

 

Social epidemiologi fokuserar på hur de sociala villkoren påverkar hälsan. De tidiga 

HIV-studierna har fokuserat på individuella karakteristika och riskbeteenden. 

Socialepidemiologer studerar hur individer hamnar i risksituationer och under vilka 

sociala villkor som riskfaktorerna är kopplade till sjukdom (Poundstone et al., 2004).  

 

Två faktorer som avgör risken för HIV/AIDS har framkommit inom den 

socialepidemiologiska forskningen; den sociala och den strukturella faktorn. Den sociala 

faktorn innefattar kulturell kontext, socialt nätverk, grannpåverkan och socialt kapital. 

Kulturell kontext innebär kunskap, tro, moral och andra förmågor och vanor som 

människan anammar i samhället. Socialt nätverk innebär relationen till och mellan 

människor, men även relationen till samhället, och det inkluderar begrepp som kvalitet 

och position. Grannpåverkan har att göra med segregation och isolering av 

marginaliserad befolkning, vilket påverkar människors sätt att leva och smitta kan öka 

inom en viss grupp. I fattiga områden kan hög arbetslöshet och frånvaro av ekonomiska 

resurser och service påverka HIV/AIDS-mönstret. Socialt kapital kan handla om tillgång 

till service och närvaro av hälsofrämjande insatser. Det kan även handla om ömsesidig 

tilltro mellan människor och samhället, och politiskt engagemang eller engagemang i 

någon slags organisation (Poundstone et al., 2004).  
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Den strukturella faktorn innefattar strukturellt våld, lagliga strukturer, demografiska 

förändringar, policys samt krig och militarisering. Strukturellt våld handlar ofta om 

diskriminering som grundas på ras och etnicitet, genus, sexuell läggning och HIV-status. 

Lagliga strukturer styr sociala förhållanden och påverkar därmed individers hälsa. 

Demografiska förändringar har visats påverka smittspridning. Antalet HIV-positiva är 

större bland rörliga befolkningar än bland de befolkningar som inte flyttar runt. Policys 

inom exempelvis ekonomi- och hälsoområden, spelar en viktig roll när det gäller att 

kontrollera HIV/AIDS-epidemin. Krig kan öka risken för HIV/AIDS då det ökar 

fattigdom och social instabilitet i områden med konflikt (Poundstone et al., 2004). 

 

Metod  

 
Forskningsansats  

En kvalitativ metodik användes för att informanterna fritt skulle kunna beskriva hur de 

upplevde betydelsen av sin socioekonomiska situation. Insamlad data analyserades med 

hjälp av en innehållsanalys, vilket är en metod för att kunna följa en företeelse eller ett 

budskap under en viss tid, att kunna fastställa förändringar och att upptäcka trender. 

Metoden är även användbar vid mätning av kunskap och fastställande av attityder och 

beteenden (Kondracki, Wellman & Amundson, 2002).  

 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av en innehållsanalys med en induktiv ansats. 

Induktiv ansats är en teoribyggande teknik som fokuserar på att utveckla kategorier och 

tolkningar från det insamlade materialet (Waltz, Strickland & Lenz, 2005). Ansatsen 

innebär att objektivt tolka människors berättelser om sina upplevelser utan att, som i den 

motsatta deduktiva ansatsen, ha en förutbestämd mall, modell eller teori. 

Innehållsanalysen innebär tolkning av texter (Graneheim & Lundman, 2004) och 

kodning av insamlad data, vilket betyder en process som leder fram till ett material som 

kan förmedlas till andra. Komponenter i insamlad data ska identifieras och dessa ska 

ligga till underlag för antingen en kvantitativ eller en kvalitativ analys eller för båda 

(Kondracki et al., 2002).  
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I analysen tas både det manifesta och det latenta innehållet fram, där det manifesta 

innehållet står för det synliga och det latenta innehållet innebär det underliggande. En 

analys av manifest och latent innehåll betyder en tolkning, men tolkningen kan variera i 

djup och abstraktionsnivå. Grunden i en innehållsanalys är att ta fram likheter och 

olikheter från materialet (Graneheim & Lundman, 2004) och det viktigaste i en kvalitativ 

innehållsanalys är att utifrån detta skapa kategorier med ett övergripande tema 

(Graneheim & Lundman, 2004; Krippendorff, 2004). Kategorierna skapas utifrån det 

manifesta materialet och en kategori refererar till en beskrivande nivå av innehållet. En 

kategori består av data med likheter och olika kategorier får inte ha något gemensamt 

sinsemellan. Varje kategori kan även ha underkategorier (Graneheim & Lundman, 

2004). Kategorierna visar vilket eller vilka teman som framkommit i intervjuerna och 

som anses viktiga (Johannessen & Tufte, 2003). Latent innehåll är mer komplext och 

utvecklas genom analysens gång för att sedan kunna ge en vidare mening åt insamlad 

data (Kondracki et al., 2002). Ett övergripande latent tema skapas och kopplar därmed 

samman kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Informanter 

Informanter i studien var HIV-positiva änkor i Bukoba distrikt som ansågs ha låg 

socioekonomisk status, vilket innebar antingen låg inkomst, låg utbildning, arbetslöshet 

eller alla dessa kriterier tillsammans. Informanterna valdes ut genom ett begränsat 

strategiskt urval med karaktäristika som kvinna, änka och HIV-positiv.  

 

Urvalsprocessen skedde med hjälp av Huyawa och ACP/Bukoba Cathedral. Huyawa 

Project är ett arbete som drivs av ELCT med syftet att stödja framförallt föräldralösa 

barn, men även de vuxna som är vårdnadshavare och drabbade av HIV/AIDS. Även 

ACP drivs av ELCT och organisationens syfte är att arbeta preventivt mot HIV/AIDS 

och att erbjuda stöd och/eller support till marginaliserade grupper. En hälsoarbetare inom 

respektive organisation tillfrågade informanterna om de ville medverka i studien. De 

informanter som deltog i studien hade på något sätt kontakt med antingen Huyawa eller 

ACP/Bukoba Cathedral.  
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Informanterna fick information om var och när intervjun skulle äga rum och fick ge ett 

muntligt samtycke om de ville medverka eller inte. Alla tillfrågade valde att delta i 

studien och på grund av ett geografiskt begränsat urval blev antalet intervjuade därmed 

15 stycken i åldrarna mellan 27-53 år med en medelålder på 40 år. Två av 

informanternas ålder är okänd. 

 

Datainsamling 

Insamling av data sker genom intervjuer då syftet är att låta människor berätta hur de 

själva upplever något (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2005). Intervjuer 

kan skilja sig i struktur, från välorganiserade intervjuer som följer ett formulär, till öppna 

intervjuer där ett särskilt tema är i fokus, men utan en förutbestämd ordning av frågorna. 

Det sistnämnda betecknas som semistrukturerade intervjuer och följer ett tema. 

Intervjuerna innehåller en frågeguide, men har en öppenhet då förändringar av frågor och 

följdfrågor kan ske (Kvale, 1996).  

 

Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer och frågorna ställdes av 

författaren på engelska. Informanterna talade swahili och därför fanns en tolk tillgänglig 

under intervjuerna för översättning av frågor och svar. Huvudfrågorna under intervjuerna 

var: Skulle du vilja berätta om dig själv? Innan du blev smittad, hur upplevde du risken 

att bli smittad? Hur upplever du att möjligheterna är att skydda sig mot HIV? Vad 

behöver människor (smittade och icke smittade) i preventionsarbetet mot HIV? Dessa 

frågor kompletterades med uppföljningsfrågor som handlade om att utveckla svaren: Hur 

upplevde du det? Vad innebar det? De 10 första intervjuerna ägde rum hemma hos 

respektive informant och de fem sista utfördes i en lokal tillhandahållen av ACP. 

Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter att genomföra, de spelades in på band och 

transkriberades ordagrant av författaren. I rummet vid intervjutillfället fanns författaren, 

en tolk och författarens studiekollega. 
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Dataanalys 

Analysen genomfördes med hjälp av en innehållsanalys vilken går ut på att försöka hitta 

mönster och likheter och skillnader i datamaterialet (Johannessen & Tufte, 2003). 

Innehållsanalys som teknik bidrar till insikter och ökar förståelsen för särskilda fenomen. 

För att få fram det väsentliga från texten och nå insikt och förståelse, ska innehållet i 

texten delas upp och beskrivas (Krippendorff, 2004). Denna process utförs i flera steg 

och i det första steget plockas meningsenheter ut. En meningsenhet är ord, meningar 

eller paragrafer som innehåller aspekter relaterade till varandra. Därefter görs en 

kondensering, vilket är en process där meningsenheterna förkortas utan att förlora 

kärninnehållet. Det kondenserade materialet avskiljs genom koder, kategorier och teman. 

Det material med likvärdigt innehåll grupperas under gemensamma beteckningar, vilket 

även kallas kodning. Innehållet som tas fram genom kondensering belyser ett särskilt 

område. Koderna delas in i kategorier och underkategorier, där varje underkategori 

innehåller gemensam data, men där de inte har något gemensamt sinsemellan 

(Graneheim & Lundman, 2004). Skapandet av kategorier och underkategorier är en 

sammanfattning där det kondenserade materialet återges på att sätt som kan förmedla det 

till andra. Det kallas även rekontextualisering då materialet förses med nya begrepp som 

kan förklara innehållet (Johannessen & Tufte, 2003). Kategorierna och 

underkategorierna bildar tillsammans ett övergripande tema som belyser det framkomna 

resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). (Se figur 2). 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

I am trying to do this 
small business like 
selling bananas...to 
survive. 

Small business 
selling to survive 
 

Selling to 
survive 

Möjlighet att 
kunna försörja 
sig 

Tillgång till 
ekonomiska 
resurser 

I am forced to do even 
the heavy duties 
because there is 
nobody there to help 
me. And I have no 
money to pay 
somebody to do them. 

Heavy duties 
because of no help. 
No money for 
assistance 

Lack of 
money, heavy 
duties 

Möjlighet till 
lägre fysisk 
belastning 

Tillgång till 
ekonomiska 
resurser 
 

From counseling I have 
gained how to plan my 
future...and also how to 
prevent to get more 
viruses... 

Counseling taught 
me how to plan 
future and live 
safely 

Counseling 
advice 

Kunskap för en 
hälsosam 
livsstil 

Tillgång till 
sociala 
resurser 

The big help I am 
getting from the HIV 
group where we meet 
monthly and discuss 
every changes. 

Getting help from 
HIV group where 
they discuss 

Mental 
support 

Mentalt stöd 
för inre styrka 

Tillgång till 
sociala 
resurser 

      

Figur 2. Exempel på meningsenhet, kondensering och kodning 

 

Etiska aspekter 

Informanterna informerades muntligt om studiens syfte och genomförande, samt att 

intervjun skulle, om godkännande gavs, spelas in på band. Vidare upplystes att 

medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta intervjun utan att behöva 

ge någon förklaring. Likaså gavs information om konfidentialitet (se bilaga II). 

Kassettbanden kodades med siffror och intervjuerna kunde därmed inte kopplas till 

någon informant.  

 

Studiens design och upplägg saknar etiskt godkännande av etikgranskningsgruppen vid 

Högskolan i Halmstad då den korta tiden innan avresa till Tanzania inte tillät 

etikansökan. Studien är dock etiskt godkänd av Huyawa i Bukoba, Tanzania (se bilaga 

III).  
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Resultat 

Analysen av intervjuerna resulterade i ett övergripande tema som beskrev det latenta 

innehållet i materialet: Kamp för överlevnad och drägligt liv. Temat belyste de HIV-

positiva kvinnornas situation och visade på de svårigheter de möter och vilka behov de 

har för att hantera dessa. Temat är en sammanfattning av de två huvudkategorierna och 

de fyra underkategorierna, som belyste det manifesta innehållet av hur tanzaniska 

kvinnor upplever sin socioekonomiska situation. (Se figur 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                Figur 3. Huvudtema, kategorier och underkategorier som beskriver  

                     HIV-positiva kvinnors kamp för överlevnad och drägligt liv.  
 

 
 
 

     Kamp för överlevnad och drägligt liv 

         Tillgång till   
ekonomiska resurser 

   Möjlighet att 
kunna försörja sig 

   Möjlighet till 
    lägre fysisk 
     belastning             

        Tillgång till  
      sociala resurser 

Kunskap för en   
hälsosam livsstil 

   Mentalt stöd  
  för inre styrka 
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I denna studie framkom att ekonomiska och sociala resurser var betydande för tanzaniska 

kvinnors hälsa. Självförsörjning var viktigt för informanternas kamp för överlevnad och 

välmående. Männen uppgavs kunna utnyttja kvinnors situation då dessa tvingades 

prostituera sig och därmed riskerade att bli smittade av HIV och föra smittan vidare. 

Dessutom var den ekonomiska situationen ofta orsak till tungt arbete. Sociala resurser i 

form av inhämtande av kunskap och mentalt stöd från människor i omgivningen var en 

hjälp att klara av svårigheter i det dagliga livet.  

 

Tillgång till ekonomiska resurser 

Studien visade att ekonomin var av vikt för självförsörjning, att kunna införskaffa 

förnödenheter som mat och skolmaterial utan att tvingas till prostitution. Informanterna 

tvingades till prioritering då det var svårt att få tillräcklig inkomst genom den 

verksamhet de ägnade sig åt. Det primära för dem var att kunna se sina barn växa upp 

och att kunna ge dem en utbildning. Näringsrik mat var av stor vikt för att må bra och 

kunna stå emot fler infektioner, men var inte alltid möjlig då inkomsten många gånger 

inte räckte till. Majoriteten av informanterna uppgav att de inte hade några sexuella 

kontakter. Kondomer ansågs trots det som en förnödenhet, då informanterna var väl 

medvetna om behovet av detta skydd.  

 

För att uppnå fysisk hälsa var det för informanterna viktigt att undvika tungt arbete. 

Fysisk ansträngning som tröttar ut kroppen måste undvikas för att HIV-positiva ska 

kunna stå emot ytterligare infektioner. Majoriteten av informanterna levde på egen 

odling och försäljning av mat och dryck. Odlingen krävde viss fysisk ansträngning och 

upplevdes i vissa fall som tungt, men alternativen var få och att arbeta för någon annan 

kunde även det innebära tunga sysslor och var därför inte en valmöjlighet. Tillräcklig 

ekonomi kunde innebära möjlighet att undvika det tunga arbetet.  

 

Tillgång till sociala resurser 

Sociala resurser hade stor betydelse för informanterna och innebar att de fick kunskap 

och även mentalt stöd. Genom utbildning fick informanterna kunskap om hur de ska leva 

för att skydda sig själva och andra och hur de kan uppnå detta levnadssätt. Levnadsråden 
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innefattade avhållande från sexuella relationer, användning av kondom, vikten av 

näringsrik mat och undvikande av alkohol.  

 

Mentalt stöd innebar den gemenskap och styrka som vänner, stödgrupper, rådgivare och 

organisationer kan ge. Det ansågs viktigt med denna gemenskap där de kunde ventilera 

sina problem och det skapade enligt informanterna en öppenhet och ett stöd som ingav 

dem hopp. 

 

Diskussion 

 
Metoddiskussion 

För att kritiskt granska studiens metodik används begreppen tillämplighet, 

överensstämmelse, trovärdighet och noggrannhet.  

 

En kvalitativ metodik användes eftersom studiens syfte var att beskriva hur tanzaniska 

HIV-positiva kvinnor upplever sin socioekonomiska situation. Urvalsgruppen valdes ut 

genom ett geografiskt begränsat strategiskt urval och ansågs vara tillämplig då alla var 

HIV-positiva änkor. Det är viktigt att veta vad den utvalda populationen står för, vilken 

population urvalet ska spegla (Trost, 2005). Strategiskt utvalda fall kan dock inte alltid 

representera hela den population som ser likvärdig ut, men kan ändå visa på generella 

aspekter (Esaiasson et al., 2005).  

 

Det finns ingen självklar gräns för antalet informanter, men vid så kallade 

informantintervjuer rekommenderas antalet intervjuade vara mellan fem till 25 personer 

för att kunna göra en intressant analys. Det blir sällan bättre om urvalet består av 30 

personer istället för 15 (Esaiasson et al., 2005). I denna studie intervjuades 15 HIV-

positiva kvinnor som valts ut av två hälsoarbetare inom Huyawa och ACP/Bukoba 

Cathedral. Relationen mellan organisationerna och informanterna innebar antingen 

nuvarande eller tidigare support i form av bidrag och/eller stöd.  
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Semistrukturerade intervjuer användes för att få en bild av hur informanterna upplevde 

sin socioekonomiska situation och därmed möjligheter och svårigheter att leva med 

HIV/AIDS. En intervjuguide följdes, dock inte i strikt ordning, för att inte störa 

informantens berättelse. Frågorna som ställdes var öppna för att informanterna skulle 

kunna tala fritt och för att det som för dem var det viktigaste skulle framkomma. 

Noggrannheten i datainsamlingen, det vill säga intervjuerna, anses härmed god. De tio 

första intervjuerna genomfördes hemma hos respektive informant, av bekvämlighetsskäl, 

då avstånden i vissa fall var långa. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum då 

informanterna föredrog att tala utan sina barns närvaro. De fem sista intervjuerna 

genomfördes i en lokal tillhandahållen av ACP/Bukoba Cathedral dit informanterna 

själva kunde ta sig och det var en plats de tidigare besökt. Med vid intervjutillfällena var 

författaren, tolk och författarens studiekollega. Den sistnämnda var närvarande då denne 

var i behov av samma informanter och samma tolk. Informanterna upplevde inte detta 

som störande utan uttryckte istället en tacksamhet över att någon intresserade sig för 

deras upplevelser. Ett beaktande bör emellertid tas till den maktposition intervjuaren, 

tolken och studiekollegan kan inneha. Dock upplevdes en positiv känsla under 

intervjuerna. Tolken, som var sjuksköterska, fanns även där som mentalt stöd för 

informanterna, om behov skulle uppstå.   

 

Författaren hade inga tidigare erfarenheter av intervjuer och det kan ses som en nackdel 

för genomförandet av intervjuerna. Ytterligare en svårighet med intervjuerna var språket 

och behovet av tolk. Att intervjua på ett annat språk än sitt modersmål är svårt. 

Intervjuaren ställde frågor på engelska, men då informanterna talade swahili så fanns det 

behov av tolkhjälp. Vissa problem måste då beaktas som risk för fel översättning och 

risk för utelämnande och egna tillägg. 

 

Efter cirka tio intervjuer upplevdes en viss mättnad då informanternas berättande inte 

skilde sig nämnvärt. Intervjuerna utfördes och transkriberades enbart av författaren. Ett 

exempel på dataanalysens genomförande (se figur 2) stärker trovärdigheten av resultatet. 

Intervjucitaten i resultatdelen återges okorrigerade vilket ger en djupare förståelse för det 

framkomna resultatet och användandet av dessa förstärker överensstämmelse och 
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noggrannhet. Handledaren, som har erfarenhet av arbete med kvalitativa metoder, 

fungerade som medbedömare under analysprocessen. 

 

Den grundläggande forskningsetiken består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det finns råd och rekommendationer inom 

varje krav och dessa kan ibland utformas på olika sätt inom forskningen. De 

forskningsetiska principerna medverkar till att inte någon ska komma till skada och 

studien ska hålla hög kvalitet. Informanterna i denna studie fick muntlig information om 

studiens syfte, hur intervjuerna skulle genomföras, att medverkan var frivillig och att 

intervjun kunde avbrytas av informanterna själva. Djupare beskrivning av studien och 

dess syfte lämnades inte på grund av vikten av att naturligt kunna berätta om sin 

upplevelse utan att styras i någon riktning.  Vidare ska allt material behandlas 

konfidentiellt, i enlighet med sekretesslagen, vilket innebär att kassettbanden och 

utskrifter med intervjuerna inte kan kopplas till informanterna. Informanterna gav sitt 

samtycke innan intervjuns början. Insamlat material förvaras i låst utrymme. Uppsatsen 

är inte avsedd att publiceras.  

 

Resultatdiskussion  

 
Tillgång till ekonomiska resurser 

Resultatet av denna studie visade bland annat att möjlighet att kunna försörja sig och 

möjlighet till lägre fysisk belastning var viktigt för HIV-positiva kvinnor. Det innebar en 

strävan efter tillräcklig inkomst för att kunna överleva tillsammans med sina barn och att 

om möjligt kunna införskaffa sig även andra förnödenheter än föda. I avsaknad av fast 

inkomst fick informanterna periodvis en viss förtjänst genom försäljning, men det var 

många gånger inte tillräckligt. Informanterna uttryckte glädje över att fortfarande vara i 

livet och kunna se sina barn växa upp och försöka skapa en dräglig tillvaro för dem. 

Prioritering var nödvändigt och för informanterna var barnen och deras framtid viktigast, 

vilket gjorde att en stor del av inkomsten användes till föda för den primära 

överlevnaden, men även till skolmaterial. Det var emellertid inte möjligt för alla 

informanter att ha barnen i skolan. Detta bekräftas av Zanakis et al. (2007) som också 
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visar att det blir svårare för AIDS-drabbade familjer att försörja sig, vilket gör att barnen 

måste sluta skolan.  

 

Enligt informanterna var det viktigt med näringsrik föda för de personer som lever med 

HIV/AIDS. Undernäring kan enligt Salomon, De Truchis & Melchior (2002) påverka 

livslängden då det ger upphov till olika försämringar i kroppen, däribland försämrat 

immunsystem, skador på organ och minskad behandlingseffekt. Näringsrik mat höjer 

immunsystemet och därmed kan HIV-positiva uppnå bättre hälsa. Detta är dock inte 

alltid möjligt då det, vilket bekräftades av denna studie, kan finnas betydande svårigheter 

med att överhuvudtaget få regelbundna matintag.  

 

Utifrån ett socialepidemiologiskt synsätt så är kulturell kontext, socialt nätverk och 

grannskap betydande faktorer för informanternas situation. Det är den kulturella 

kontexten med dess sociala nätverk som skapar den situation som kvinnor ofta befinner 

sig i. Kvinnor föds in i och lever i ett mansdominerat samhälle där tron på hur saker och 

ting ska vara och den rådande moralen gör att kvinnan hamnar i ett läge där hon är utsatt 

för stora risker, med svårighet att klara sig på egen hand, och kunna leva ett välmående 

liv. Socialt nätverk innefattar familj och släkt där kvinnan ofta har en låg position. 

Dessutom omfattas också relationen till och mellan människor och samhälle. En av 

informanterna i studien fick svårigheter efter sin mans död då hennes pappa inte ville 

veta av henne, och en annan informant berättade att hennes släkt inte ville kännas vid 

henne när hennes man dött. I Bukoba fanns det tidigare en tradition som innebar att en 

manlig släkting ärvde änkan. Utifrån ett könsperspektiv och utifrån ett 

smittoriskperspektiv är försvinnandet av traditionen positivt, men det lyfter fram frågan 

om omsorg av änkan och hennes barn (Lugalla et al., 2004). Position och relation kan 

tvinga kvinnan att prostituera sig. På grund av de relationer och den moral som existerar, 

eller inte existerar, hamnar kvinnor i en situation där de får svårt att försörja sig, inte får 

någon hjälp och har svårt att skydda sig både fysiskt och psykiskt.  

 

Kvinnor lever i ett samhälle, i en kulturell kontext, där männen oftast står för inkomsten i 

familjen, vilket bekräftas av Hoosen och Collins (2004). Majumdar (2004) visade att 
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förlusten av en löntagare i familjen bidrog till en större risk för HIV-infektion bland 

indiska kvinnor, i form av ökad risk för sexuellt våld och påtvingad prostitution. Detta 

bekräftades i denna studie genom informanternas berättelser om att änkor tvingas 

prostituera sig för sin överlevnad. Prostitution blir en överlevnadsstrategi vilket även 

bekräftas av Machel (2001). De kvinnor som tvingas prostituera sig riskerar att bli 

smittade och de som redan är smittade riskerar att sprida infektionen vidare.  

 

I många områden är det vanligt att människor odlar sin egen mat och många får kämpa 

med detta på egen hand då de inte har någon att få hjälp av. Följderna kan bli negativa då 

det är ett fysiskt krävande arbete vilket HIV-positiva bör undvika för att kunna bibehålla 

fysisk styrka och därmed stå emot fler infektioner. Förutom att försöka undvika tunga 

sysslor så framkom det även att sexuella relationer bör undvikas då det också är 

ansträngande för kroppen. Om sexuella relationer inte kan undvikas så är 

kondomanvändning av högsta vikt. I ett samhälle där männen är ovilliga att använda 

kondom, vilket bekräftas av Hoosen och Collins (2004), har kvinnorna inte något 

förhandlingsläge och då är kvinnokondom ett alternativ för att kunna skydda sig själv. 

Det finns studier som visar att kvinnokondom ger kvinnor ”empowerment” i form av 

egenbestämmande och självförtroende (Gollub, Stein & El-Sadr, 1995; Rivers et al., 

1998; Artz et al., 2000). Problemet med införskaffandet av kvinnokondom är, i likhet 

med införskaffandet av andra förnödenheter, kvinnornas ekonomi. Detta bekräftas av 

Hoosen och Collins (2004) som visade att svårigheten med att få tag på kvinnokondomer 

främst berodde på att de var för dyra. Användningen av dessa hade varit ett bra sätt för 

kvinnan att skydda sig och hade enligt Hoosen och Collins (2004) gett dem mer 

självkontroll. Även Lugalla et al. (2004) visade att kvinnor beklagade sig över bristen på 

tillgängliga kvinnokondomer i Bukoba distrikt. De förklarade att de, genom att använda 

kvinnokondomer, inte behövde förhandla sig fram till kondomanvändning med männen.  

 

Enligt Hoosen och Collins (2004) har kvinnor, på grund av den ekonomiska situationen, 

svårt att välja om de vill ingå en sexuell relation eller inte, vilket bekräftas i denna studie. 

Brist på den makt som skapar möjlighet att kunna ta sexuella beslut kan i vissa fall även 

bero på sexuellt våld och svårigheten att skydda sig mot det (Majumdar 2004). Det som 
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krävs i sådana situationer är makt att skydda sig själv genom att avstå sexuellt umgänge 

eller makt att förhandla. Den kulturella kontexten, där kvinnor är underordnade männen, 

försätter kvinnorna i denna position. Enligt UNAIDS (1999) är ekonomiskt oberoende en 

faktor som är starkt sammankopplad med makt att förhandla. Ju större möjlighet kvinnor 

har att försörja sig själva och sina barn desto mer känner de sig redo att fatta beslut som 

handlar om graviditet, preventivmedel och sexualitet. Detta bekräftades av Greig och 

Koopman (2003) som visade att kvinnor som är ekonomiskt oberoende finner det 

acceptabelt att förhandla sig till säkert sex trots att de kan förlora ekonomiskt stöd från 

sin partner.  

 

Resultatet visar att det är viktigt att vara ekonomiskt oberoende för den primära 

överlevnaden. Det handlar dock inte bara om att överleva utan även om att leva ett 

drägligt liv med så god hälsa som det är möjligt att uppnå som HIV-positiv och med 

tillgång till de verktyg som kan hjälpa dem leva ett skyddat liv. WHO:s definition av 

hälsofrämjande arbete belyser vad som är viktigt i hälsoprocessen, och definitionen 

förstärker bilden av det som informanterna uppgav vara betydelsefullt för deras hälsa: 

”Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to 

improve, their health. To reach a state of complete physical, mental and social 

wellbeing, an individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to 

satisfy needs, and to change or cope with the environment... (WHO, 1986)”. För att 

uppnå detta krävs det att kvinnor får verktyg som hjälper dem att bryta mot den 

kulturella kontexten, bryta de normer som existerar och som hindrar dem till att leva ett 

självkontrollerat och säkert liv.  

 

Begreppen inom social epidemiologi, såsom kulturell kontext, socialt nätverk och 

grannskap, är applicerbara på denna studie och flera av dessa vävs samman. Begreppen 

kan illustreras med bilden av kvinnor som lever i ett mansdominerat samhälle som 

formar en struktur där socialt nätverk har brist på den moral som ger kvinnor chans till 

ett friskt och skyddat liv. Det är dock viktigt att tillägga att det inte är alla sociala nätverk 

som fungerar på detta sätt, utan som framkommit i denna studie, finns det nätverk som 
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fungerar annorlunda. Detta framkom dels genom informanternas berättelser om 

rådgivare och stödgrupper och dels genom det arbete som Huyawa och ACP gör.   

 

Tillgång till sociala resurser 

Studien visade att kunskap för en hälsosam livsstil och mentalt stöd för inre styrka var 

betydelsefullt. Utbildning var viktig för att informanterna skulle få kunskap om sin HIV-

infektion, om hur det är att leva med HIV, vad som kan göras för att underlätta 

situationen och hur detta kan implementeras. Råden ansågs som värdefulla och 

informanterna strävade efter att åtminstone klara av några av dem. De flesta av 

informanterna avstod numera från sexuellt umgänge. En informant som nyss påbörjat 

rådgivningen uttryckte dock att hon inte helt kunde avstå på grund av ”hur kroppen 

fungerar”, med vilket hon syftade på sexuell lust. En av informanterna talade om 

rådgivningen som något som inger hopp och en annan uttryckte att rådgivningen var en 

orsak till att hon fortfarande var i livet.  

 

Vikten av att ha mentalt stöd omkring sig framkom i form av att ha vänner och 

rådgivare. Att träffa andra smittade människor verkade ha en positiv inverkan på 

informanterna, vilket bekräftas av Hoosen och Collins (2004). Informanterna i denna 

studie verkade vara mentalt starka, stolta och hade kämparanda, trots infektionen och 

andra problem. Det fanns dock några som hade en mer dämpad fasad. Om detta berodde 

på deras situation eller personlighet var svårt att avgöra. En av dessa informanter visade 

en större uppgivenhet gällande problem med att ha barnen i skolan då pengarna inte 

räckte till.  

 

De framkomna kategorierna kan knytas till social epidemiologi och till begreppen 

kulturell kontext, socialt nätverk, grannskap och socialt kapital. Det sociala kapitalet 

innefattar tillgång till service i samhället såsom rådgivning, stödgrupper och 

antiretroviral behandling. Informanterna berättade om den support de fått på ett sätt som 

visade hur viktigt det mentala stödet var för dem. De kände inte längre den ensamhet 

som de upplevt i början av sjukdomsperioden. Det mentala stödet ger en ökad positiv 

inställning till den behandling de får. Luszczynska, Sarkar och Knoll (2007) visade i sin 
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studie att socialt stöd och den tillfredsställelse som det ger, skapar en självpåverkan som 

kan leda till ett fasthållande av antiretroviral behandling och därmed påverka den fysiska 

funktionen. Den självpåverkan som fasthåller den antiretrovirala behandlingen och ökar 

livskvaliteten, avgör människors åtagande av hälsosamma beteenden och människors 

välmående och hälsa. Mottagande av emotionell uppmuntran, konkret hjälp och 

stödjande information kan relateras till bättre tilltro till sig själv när det gäller förmågan 

att hantera motgångar. Detta är applicerbart även på denna studie där informanterna 

uttryckte stödgrupper som en form av uppmuntran och hjälp och torde därmed fungera 

som verktyg att klara av vardagens svårigheter. Socialt kapital kan även innebära ett 

engagemang och en av informanterna hade, efter att ha fått rådgivning, själv blivit 

rådgivare, något som hon upplevde som betydelsefullt. Det bör påpekas att antalet 

volontärarbetare inom rådgivning ökar i Bukoba (Lugalla et al., 2004).  

 

Även Trainor och Ezer (2000) visade behov av stödgrupper där informanterna gavs 

tillfälle att diskutera sjukdomsutveckling. Attityder, värderingar och beteenden på 

individnivå kan förändras i grupp. Relationer inom grupper har en starkare påverkan på 

människor. Grupper formar samhället och ger det dess struktur (Bowser, 2002). Detta 

bekräftas i denna studie som visar att gruppsammankomsterna mellan HIV-positiva 

människor skapar en positiv attityd och ger verktyg till ett säkrare sätt att leva. I Hoosens 

och Collins (2004) studie föreslogs att kvinnor skulle hålla ihop och tvinga männen till 

kondomanvändning eller hålla fast vid avhållsamhet. Enligt Bowser (2002) är det mest 

effektfulla sättet att influera individer genom deras egna grupper.  

 

Socialt nätverk och grannskap kan också ha den effekt av välmående som ovan 

beskrivits; det vill säga ett mentalt stöd som kan öka den positiva inställningen till 

vardagens svårigheter och skapa ett bättre självförtroende. Relationer kan dock vara 

komplicerade och för kvinnor kan det vara svårt då de lever i ett samhälle där de har en 

lägre position än männen och där stigmatisering fortfarande existerar. Begreppet socialt 

nätverk fokuserar på kvalitet, position och relationen till och mellan människor. Den här 

studien visade betydelsen av att skapa bra relationer med andra. Fleishman et al. (2000) 

visade att negativa sammandrabbningar, såsom argumentationer, missförstånd och 
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opassande krav, skapade negativ sinnesstämning. Konflikt var starkt kopplat till coping 

beteenden som isolering och ilska. Att hantera en situation genom social isolering var 

särskilt tydlig. Konfliktfyllda sociala interaktioner var starkare sammankopplade med 

negativt- än med positivt humör och emotionellt stöd var starkt sammankopplat med 

positivt humör. I en annan studie beskrivs hur social och fysisk isolering ofta ledde till 

ensamhet, vilket i förlängningen ledde till försämrad mental och emotionell hälsa 

(Majumdar, 2004). Informanterna i denna studie var väl medvetna om dessa följder. 

 

Informanterna framställde relationer mellan människor som viktiga, för att kunna få och 

ge varandra mentalt stöd, vilket vidare kan inge hopp och en vilja att leva. Tillsammans 

kan de hjälpa varandra på olika sätt, och stödgrupperna för HIV-positiva, där det finns 

tillgång till en eller flera rådgivare, kan vara ytterligare en tillgång till service i 

samhället. Enligt Hays, Chauncey och Tobey (1990) kan det sociala nätverket med dess 

stöd spela en viktig roll för den psykologiska anpassningen till AIDS och psykologiskt 

välmående. 

 

Konklusion 

Syftet med studien var att beskriva hur tanzaniska HIV-positiva kvinnor upplever sin 

socioekonomiska situation. Resultatet visade två kategorier; ”Tillgång till ekonomiska 

resurser” och ”Tillgång till sociala resurser”. Tillgång till ekonomiska resurser var viktigt 

för möjligheten att kunna försörja sig och för möjligheten till lägre fysisk belastning. Det 

var också viktigt med tillräcklig inkomst för att kunna skaffa sig förnödenheter på egen 

hand och på så sätt undvika prostitution. Sociala resurser hade stor betydelse för att få 

kunskap om en hälsosam livsstil och kunskap om hur detta kunde uppnås. Det var också 

viktigt för att kunna få ett mentalt stöd för inre styrka, för att klara av vardagen på ett 

drägligt sätt.  

 

Implikation 

HIV/AIDS är en epidemisk infektionssjukdom där preventiva insatser till största del 

handlar om försök till beteendeförändringar. Den här studien och många andra indikerar 

att preventionsarbetet kräver ett starkt uppmärksammande av människors 
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socioekonomiska kontext. På individnivå behöver kvinnor ett ekonomiskt oberoende och 

socialt stöd för att vara skyddade från HIV/AIDS, men sett till samhällsnivå krävs det 

förändringar av kvinnans position och därmed förändringar i relationen mellan kvinna 

och man.  

 

Fler studier om människors sociokulturella situation är önskvärda och även studier om 

hur ekonomiskt och socialt stöd tas emot och används. Särskilt intressant vore det att 

studera hur socialt stöd påverkar människor eftersom kunskapen om detta är låg. I 

framtida studier skulle det även vara intressant att undersöka hur männen upplever sin 

situation. Männen växer upp, precis som kvinnorna, i en kultur där de fostras till en 

bestämd mansbild och förväntas agera på ett särskilt sätt. Därför kan det vara viktigt att 

även förändra männens situation och inte bara fokusera på kvinnorna.  
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Introduktion 
 

År 2005 beräknades 38,6 miljoner människor leva med HIV. Mest drabbat i världen är 
Sub-Sahara Afrika. I många delar av världen ses både en ökning och minskning, där 
ökningen sker till största del bland män som har sex med män och etniska minoriteter 
(UNAIDS, 2006a). HIV/AIDS är en infektion som till största del drabbar människor som 
lever i fattigdom (Rugalema, 2004; Zanakis, Alvarez & Li, 2007).  
 
Det är viktigt att ta hänsyn till varje situation då HIV/AIDS inte är likadant överallt 
(Sorensen, Emmons & Hunt, 1998; WHO, 2007). Den socioekonomiska statusen 
påverkar hälsoresultat (Adler et al., 1994; Williams & Collins, 1995) och det är därför 
viktigt att ta hänsyn till den sociala kontexten i det preventiva arbetet (Bowser, 2002), 
vilket innebär att fokusera på hur de sociala villkoren påverkar hälsan. Tidiga HIV-
studier har fokuserat på individuella karakteristika och riskbeteenden. Inom social 
epidemiologi studeras dock hur individer hamnar i risksituationer och under vilka sociala 
villkor som riskfaktorerna är kopplade till sjukdom, vilket tagits till vara i några av de 
senare studierna. Det är sociala och strukturella faktorer som avgör risken för 
HIV/AIDS. Den kulturella kontexten, sociala nätverk, grannskap och socialt kapital är 
sociala faktorer som anses påverka. De strukturella faktorerna som anses påverka är 
strukturellt våld, lagliga strukturer, demografiska förändringar, policys samt krig och 
militarisering (Poundstone, Strathdee & Celentano, 2004).   
 
Kvinnor är till större del drabbade av HIV/AIDS, vilket ofta beror på ojämn social och 
socioekonomisk status mellan könen. Tre fjärdedelar av världens HIV-positiva kvinnor i 
åldern ≥15 bor i sub-Sahara Afrika och i denna region står kvinnorna för 59 % av de 
HIV-positiva vuxna (UNAIDS, 2006a). Oftast är det kvinnor från den lägsta 
socioekonomiska gruppen som är utsatta för en ökad risk för HIV-infektion (Hargreaves 
et al., 2002). Som ogift kvinna är det svårt att försörja sig (Rugalema, 2004) och 
prostitution kan bli en utväg för överlevnad (Heise & Elias, 1995; Machel, 2001; 
Majumdar, 2004). Kvinnan har inte makt att förhandla sig till kondomanvändning i 
sådana situationer och är därmed utsatt för risken att bli smittad (Heise & Elias, 1995; 
Lugalla et al., 1999; Kalipeni, Craddock & Ghosh, 2004). 
 
I Tanzania beräknades den totala populationen år 2004 till 37,7 miljoner människor 
(WHO, 2005) och samma år beräknades åldersgruppen 20-49 år vara den mest drabbade 
av HIV/AIDS bland båda könen, vilket så har varit sedan epidemins början. Det var dock 
i denna åldersgrupp fler kvinnor än män som var drabbade. I åldersgrupperna 20-24 år 
och 25-29 år var antalet smittade kvinnor nästan dubbelt så många som männen 
(National AIDS Control Programme, 2005). 
 
År 1983 diagnostiserades det första AIDS-fallet i Kageraregionen, Tanzania 
(Kwesigabo, 2001). Prevalensen för HIV och syfilis var tillsammans år 2003/04 
beräknad till 4,7 % i Kageraregionen (National AIDS Control Programme, 2005). I 
Kagera ligger staden Bukoba och där beräknades prevalensen av HIV-1 infektioner vara 
24,2 % år 1987, men minskade till 18,3 % 1993 (Kwesigabo et al., 1998). År 2003/04 
var prevalensen för HIV och syfilis tillsammans beräknad till 9,5 % (National AIDS 
Control Programme, 2005). Bakomliggande faktorer till den neråtgående trenden kan 
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bero på den rädsla för HIV och den försiktighet som skapats då staden varit starkt 
drabbat av infektionen. Ytterligare orsak kan vara ökad kunskap, ökat preventivt arbete 
och forskningar som gjorts i syfte att göra sociala och ekonomiska förändringar (Lugalla 
et al., 2004).  
 
Evangelic Lutheran Church of Tanzania (ELCT) är en av de organisationer som arbetar 
preventivt mot HIV/AIDS i Bukoba. Kyrkan driver the Huyawa Project och AIDS 
Control Project (ACP) som har till syfte att stödja föräldralösa barn, HIV/AIDS-smittade 
vuxna och andra utsatta människor. Målet är att ge dem trygghet i form av vård och 
ekonomiskt och juridiskt stöd. Även rådgivning och utbildning kan erbjudas och 
möjligheter till inkomstrelaterade aktiviteter åt de behövande.  
 
Syftet med studien var att beskriva hur tanzaniska HIV-positiva kvinnor upplever sin 
socioekonomiska situation. 
 

Metod 
 

Forskningsansats 
Denna studie genomfördes med en kvalitativ metodik då informanterna fritt skulle kunna 
beskriva hur de upplevde sin socioekonomiska situation. Med hjälp av en 
innehållsanalys analyserades insamlad data och manifest och latent innehåll togs fram 
vilket innebär det synliga respektive det underliggande innehållet. Kärnan i en 
innehållsanalys är skapandet av kategorier som innefattar det manifesta i materialet och 
där varje kategori består av innehåll med likheter. Varje kategori kan även ha 
underkategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Kategorierna bildar tillsammans ett 
övergripande tema som belyser det essentiella i materialet, vilket innebär det latenta 
innehållet i texten (Johannessen & Tufte, 2003; Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Analysens arbete innebär att hitta likheter och skillnader i datamaterialet (Johannessen & 
Tufte, 2003) och det sker genom att ta fram delar i texten, i form av utsagor, meningar 
eller koder, som är relaterade till varandra. Därefter görs en kondensering, vilket är en 
process där de framtagna partierna kondenseras utan att förlora kärninnehållet 
(Graneheim & Lundman, 2004). Det sista steget är en sammanfattning, även kallad 
rekontextualisering, där det kondenserade materialet sammanfattas så att det kan 
förmedlas till andra och där materialet förses med nya begrepp som kan förklara 
innehållet (Johannessen & Tufte, 2003).  
 
Informanter 
Informanterna i studien var HIV-positiva änkor i Bukoba distrikt som bedömdes ha låg 
socioekonomisk status, vilket innebar antingen låg inkomst, låg utbildning, arbetslöshet 
eller alla dessa kriterier tillsammans. Informanterna valdes ut genom ett begränsat 
strategiskt urval. I denna studie valdes karaktäristika som kvinna, änka och HIV-positiv. 
Alla informanter hade någon gång fått rådgivning, om inte regelbundet så vid det tillfälle 
då de HIV-testades.  
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Urvalsprocessen skedde med hjälp av Huyawa och ACP/Bukoba Cathedral som på olika 
sätt hade regelbunden kontakt med informanterna. En hälsoarbetare inom respektive 
organisation tillfrågade de HIV-positiva änkorna om de ville medverka i studien och gav 
information om var och när intervjun skulle äga rum. Ett muntligt samtycke om 
medverkan krävdes och alla tillfrågade valde att delta i studien. Antalet intervjuade blev 
15 stycken i åldrarna mellan 27-53 år med en medelålder på 40 år. Två av 
informanternas ålder var okänd. 
 
Datainsamling 
Data samlades in av författaren genom semistrukturerade intervjuer. Då informanterna 
talade swahili ställdes frågorna av författaren på engelska som sedan översattes till 
swahili av tolk. Likaså översattes svaren från informanterna från swahili till engelska. 
Huvudfrågorna under intervjuerna var: Skulle du vilja berätta om dig själv? Innan du 

blev smittad, hur upplevde du risken att bli smittad? Hur upplever du att möjligheterna 

är att skydda sig mot HIV? Vad behöver människor (smittade och icke smittade) i 

preventionsarbetet mot HIV? Dessa frågor kompletterades med uppföljningsfrågor som 
handlade om att utveckla svaren: Hur upplevde du det? Vad innebar det? De 10 första 
intervjuerna ägde rum hemma hos respektive informant och de fem sista utfördes i en 
lokal tillhandahållen av ACP. Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter att genomföra, de 
spelades in på band och transkriberades ordagrant av författaren. I rummet vid 
intervjutillfället fanns författaren, en tolk och författarens studiekollega. 
 
Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes med hjälp av en innehållsanalys. De transkriberade 
intervjuerna lästes noggrant igenom för att få en uppfattning av innehållet i materialet 
(Graneheim & Lundman, 2004). Meningsenheter som relaterades till studiens syfte 
tolkades utifrån de sammanhang i vilka de ägde rum. Detta innebar en tolkning av hur 
citaten uttrycktes och vad som tidigare sagts under intervjun. Därefter kondenserades 
meningsenheterna för att få fram kärninnehållet i dessa. Kondenseringen följdes vidare 
av kodning vilket innebar en kort sammanfattning som förklarade innehållet i citaten, 
men också innebar begrepp som kan förmedla resultatet till andra. Koderna resulterade i 
kategorier och för att göra dessa tydligare och beskriva dem på ett djupare plan så 
bildades underkategorier. En utsaga som ”The big help I am getting from the HIV group 

where we meet monthly and discuss every change” ledde till subkategorin “Mentalt stöd 
för inre styrka” och slutligen till kategorin “Tillgång till sociala resurser”. 
 
Kategorierna och underkategorierna omprövades flera gånger under analysens gång och 
fick även nya begrepp för att kunna ge en tydligare förklaring. Kategorierna och 
underkategorierna bildade tillsammans ett övergripande tema, vilket även stod för det 
latenta innehållet och som belyste det gemensamma i intervjuerna.   
 
Etiska aspekter 
Informanterna informerades muntligt om studiens syfte och utförandet av intervjun, samt 
att intervjun skulle, om godkännande gavs, spelas in på band. Vidare upplystes att 
medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta intervjun utan att behöva 
ge någon förklaring. Likaså gavs information om konfidentialitet (se bilaga II). 
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Kassettbanden kodades med siffror och intervjuerna kunde därmed inte kopplas till 
någon informant.  
 
Studiens design och upplägg saknar etiskt godkännande av etikgranskningsgruppen vid 
Högskolan i Halmstad då den korta tiden innan avresa till Tanzania inte tillät 
etikansökan. Studien är dock etiskt godkänd av Huyawa i Bukoba, Tanzania (se bilaga 
III). Uppsatsen är inte avsedd att publiceras. 
 

Resultat 
 

Analysen av intervjuerna resulterade i ett övergripande tema som beskrev det latenta 
innehållet i materialet: Kamp för överlevnad och drägligt liv. Temat belyste de HIV-
positiva kvinnornas situation och visade på de svårigheter de möter och vilka behov de 
har för att hantera dessa. Temat är en sammanfattning av de två huvudkategorierna och 
de fyra underkategorierna, som belyste det manifesta innehållet av hur tanzaniska 
kvinnor upplever sin socioekonomiska situation. (Se figur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
                          Figur 1. Huvudtema, kategorier och underkategorier som beskriver  

          HIV-positiva kvinnors kamp för överlevnad och drägligt liv.  
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Tillgång till ekonomiska resurser 
Den första kategorin belyste ekonomins betydelse och resulterade i två underkategorier: 
”Möjlighet att kunna försörja sig” och ”Möjlighet till lägre fysisk belastning”. 
Informanterna beskrev en tillräcklig inkomst som viktig för ett ekonomiskt oberoende 
och för att kunna införskaffa sig förnödenheter, utan att behöva förlita sig på någon 
annan. En tillräcklig inkomst ansågs även viktig för att kunna undvika det fysiskt tunga 
arbete som många tvingades utföra. 
 
Möjlighet att kunna försörja sig   
För informanterna var det viktigaste att, tillsammans med sina barn, överleva och ge dem 
en framtid. Det var därför angeläget att få tillgång till mat och skolmaterial. Dock fanns 
svårigheter med självförsörjning och informanterna uppgav prostitution som en 
nödvändig handling för att överleva. Några av informanterna hade personlig erfarenhet 
av att bli HIV-smittad under sådana förhållanden. 
 
Den ekonomiska situationen krävde prioritering då informanterna ansträngde sig för att 
klara av försörjningen på egen hand. En av informanternas lilla verksamhet föll samman 
då hon behövde köpa skolmaterial till barnen och en annan informant kunde inte få 
tillräcklig inkomst genom sin försäljning av ”frukt och grönt” och kunde därmed inte ha 
barnen i skola. Om tillräcklig inkomst frambringades så var näringsrik mat av stor vikt 
för att må bra och kunna stå emot fler infektioner. Inkomsten räckte många gånger inte 
till näringsrik mat utan informanterna fick hålla till godo med den lilla mängd föda de 
hade råd med.  
 
Flertalet informanter talade om vikten av kondom som ett skydd för både smittade och 
icke smittade individer. Det ansågs viktigt att mannen använde kondom, men männen 
var ofta ovilliga till kondomanvändning och kvinnokondom ansågs därför kunna vara en 
hjälp i sådana situationer. Problemet var dock att kondomer var dyra så de flesta hade 
inte råd att köpa dem. En av informanterna uttryckte en önskan om gratis kondomer till 
de smittade. Majoriteten av informanterna uppgav att de inte hade några sexuella 
kontakter och därför var kondomer inte aktuellt för deras personliga del, men de var väl 
medvetna om att det för många personer fanns behov av sådant skydd. 
 

“Other women lost their husbands without being infected, but in the way of trying to see 

whether they can get the necessary needs for their children and themselves is where they 

acquire HIV/AIDS, because when she sees that one man is able to care for her to get 

some necessary needs she give herself completely to him and it´s where she acquire 

HIV/AIDS. So the economic situation affects both sides, infected and the non infected.” 

(Intervju 6) 
 

“Now I am trying to struggle with some small business. Sell some clothes. I bring some 

clothes from the border and sell them here in the town. I am selling to get a little profit to 

bring up my children.” (Intervju 8) 
 



 

 6

“I don´t have enough money. But now the children are asking ´Oh mother, have you 

been taking...it´s a long time since you´ve been eating any egg. With the little money we 

have, at least you could have an egg.” (Intervju 3) 
 

”The drugstore have more women condoms which are not available. And when you get 

them there, they are very expensive. We can´t afford. If we could get enough women 

condoms, as we are very sensitive always the women than the men. It could have been 

helpful.” (Intervju 13) 
 
Möjlighet till lägre fysisk belastning 
Informanterna försökte bibehålla en god hälsa trots HIV-infektionen och det fanns därför 
ett behov av att undvika arbetsuppgifter som var fysiskt ansträngande för kroppen. För 
informanterna var det knappast möjligt att undvika tunga arbetsuppgifter då de flesta 
levde på odling och egen sådd. Den ekonomiska situationen tillät inte heller 
informanterna att skaffa hjälp med sysslorna då det inte fanns någon möjlighet att avlöna 
sådan assistans. Det var heller inte möjligt att arbeta för någon annan om 
arbetsuppgifterna krävde viss fysisk ansträngning. Att inte trötta ut kroppen och därmed 
hålla sig fri från infektioner var avhängigt av inkomsten som ständigt varierade.  
 
“But with the little energy I have I am able to grow cassava, sweet potatoes and to care 

for banana trees so that I can get food. I have no strength to work and be paid. Before 

being helped by Huyawa I was able to dig for the people. They paid me. I did the job 

which was available to the people. But for now, I think that it can be a death, because I 

have no energy of doing those things.” (Intervju 6) 
 
 “I am forced to do even the heavy duties because there is nobody there to help me. And I 

have no money to pay somebody to do them.” (Intervju 9) 
 
Tillgång till sociala resurser 
Den andra kategorin belyste informanternas behov av sociala resurser och resulterade i 
två underkategorier: ”Kunskap för en hälsosam livsstil” och ”Mentalt stöd för inre 
styrka”. Sociala resurser beskrevs som mycket betydelsefullt och informanterna 
betraktade rådgivning som bra och nödvändig då den gav information om hur de kunde 
leva på ett sätt som underlättade deras svåra tillvaro. Det mentala stödet beskrevs som 
betydelsefullt för att orka igenom svårigheter och klara av vardagen på ett drägligt sätt.   
 
Kunskap för en hälsosam livsstil 
Utbildning skedde genom rådgivning som belyste teman som att undvika sexuella 
relationer, att använda kondom och att genomgå HIV-test. Andra saker som 
informanterna ventilerade var vikten av en näringsrik mat och att undvika alkohol. Ett 
flertal av informanterna uttryckte att det inte var lätt att leva efter råden, men att de 
försökte och att utbildningen hade givit dem förståelse för vad som var viktigt för att de 
skulle kunna leva drägligt, inte få fler infektioner och att inte sprida HIV/AIDS.  
 
Majoriteten av informanterna berättade om hur viktigt det var att undvika sexuellt 
umgänge eller att ha det mer sällan, då det ansågs vara fysiskt påfrestande för kroppen. 
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En sexuell relation kunde även innebära fler infektioner vilket, för en HIV-positiv, var 
viktigt att undvika. Många berättade vilka råd de hade att ge och dessa råd var desamma 
som gavs under rådgivningen.  
 

”But they (counsellors) helped me to teach me to not deal with men. It´s a first 

precaution. Then, don´t drink alcohol and avoid heavy duties and take the good nutrition 

diet. And if you need to deal with a man try to deal with one man and always use the 

condom.” (Intervju 4) 
 

“I am advising the ones that have no husband just like me to stay without meet any man 

because it is not necessarily for life. It´s not food, it´s not oxygen, it´s not water.” 
(Intervju 1)  
 

“I would tell others to not deal with men. Those who live in marriage be faithful to your 

partner. Stay with your partner. And those who have no husband or wife should not have 

any sexual intercourse.” (Intervju 2) 
 
Mentalt stöd för inre styrka 
Mentalt stöd innefattade vikten av gemenskap och styrka som vänner och stödgrupper 
kunde ge. Även rådgivare och organisationer kunde fungera som mentalt stöd. Förutom 
gemenskap så skapade detta stöd en öppenhet bland de drabbade och mellan 
informanterna och deras barn där de kunde diskutera sjukdomen och andra viktiga saker 
i livet. Att träffa andra människor med samma problem skapade förståelse och trygghet.  
 
”They have told me to live with hope and to live calm with people even if they sometimes 

come and irritate me. You should control the temper. You can suffer at anytime and you 

need help from the community which is around. So we are being told to create a good 

relationship with the community.” (Intervju 5) 

 

”When I went there to the group I found the men, the women who are infected. I met a 

woman who was very tough and fat and she said ´I am HIV-positive`. I didn´t believe my 

eyes. ´Even that big woman, is she suffering from HIV?` The second one was a tall and 

tough woman and she admitted that she suffered from HIV/AIDS. From these 

explanations I became calm and I controlled my anxiety and I regarded it as normal. I 

can survive.” (Intervju 4) 
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Diskussion 
  

Begreppen tillämplighet, överensstämmelse, trovärdighet och noggrannhet användes för 
att fastställa datainsamlingens och dataanalysens säkerhet. Kvalitativ metodik ansågs 
lämplig då studiens syfte var att beskriva hur tanzaniska HIV-positiva kvinnor upplever 
betydelsen av sin socioekonomiska situation. Urvalsgruppen valdes ut genom ett 
begränsat strategiskt urval och ansågs vara tillämplig då alla var HIV-positiva änkor. Det 
finns ingen given gräns för antalet informanter, men fem till 25 personer rekommenderas 
att intervjua för en intressant analys (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 
2005) och i denna studie intervjuades 15 HIV-positiva kvinnor.  
 
Informanterna fick muntlig information om studiens syfte, hur intervjuerna skulle 
genomföras, att medverkan var frivillig och att intervjun kunde avbrytas av 
informanterna själva. Informanterna gav sitt samtycke innan intervjun påbörjades. Allt 
material har behandlats konfidentiellt och det innebär att kassettband och 
intervjuutskrifter inte kan kopplas till informanterna. Insamlat material förvaras i låst 
utrymme.  
 
Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer där en intervjuguide 
följdes. Författaren, tolk och författarens studiekollega var närvarande under 
intervjuerna, den sistnämnda på grund av behov av samma informanter vid samma 
tillfälle med anledning av de ibland långa avstånden och behov av samma tolkhjälp. 
Detta accepterades av informanterna, men för studiens noggrannhet är det viktigt att 
beakta den maktposition som intervjuaren, tolken och studiekollegan innehar. Tolken, 
som var sjuksköterska, fanns även där som mentalt stöd för informanterna om behov 
skulle uppstå. Vid användning av tolk måste även problem som risk för fel översättning 
och risk för utelämnande och egna tillägg tas i beaktande. 
 
Svårigheter med intervjuerna var att författaren aldrig tidigare genomfört intervjuer och 
att det fanns behov av tolk. Intervjuerna utfördes och transkriberades enbart av 
författaren, men handledaren, som har erfarenhet av arbete med kvalitativ metod, 
fungerade som medbedömare under analysprocessen. Intervjucitaten i resultatdelen 
återges okorrigerade och de ger en djupare förståelse för det framkomna resultatet och 
användandet av dessa förstärker överensstämmelse och noggrannhet. 
 
Syftet med studien var att beskriva hur tanzaniska HIV-positiva kvinnor upplever sin 
socioekonomiska situation. Resultatet visade att ”Möjlighet att kunna försörja sig”, 
”Möjlighet till lägre fysisk belastning”, ”Kunskap för en hälsosam livsstil” och ”Mentalt 
stöd för inre styrka” var betydelsefulla mål att sträva efter. En tillräcklig inkomst för 
överlevnad och skolgång för barnen ansågs vara det primära. Skolgång var dock inte 
möjlig för alla då inkomsten periodvis inte räckte till. Zanakis et al. (2007) poängterar att 
det blir svårare för AIDS-drabbade familjer att försörja sig och det gör att barnen måste 
sluta skolan.  Näringsrik mat uppgavs vara vitalt för ett fysiskt välmående, men var 
något som informanterna bara hade råd med periodvis. Undernäring kan försämra 
immunsystem, organ och effekt från behandling (Salomon, De Truchis & Melchior, 
2002).  
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Med ett socialepidemiologiskt synsätt så är kulturell kontext, socialt nätverk och 
grannskap betydande faktorer för informanternas situation. Kvinnor lever i ett 
mansdominerat samhälle där de har en låg position och där männen oftast står för 
försörjningen (Hoosen & Collins 2004). Att släkt vänder kvinnorna ryggen i svåra 
situationer är inte ovanligt och enligt Lugalla et al. (2004) lyfter det fram frågan om 
omsorg av änkan och hennes barn. Många gånger tvingas kvinnor prostituera sig för att 
överleva, med negativa följder såsom HIV-smitta, vilket bekräftas av Machel (2001) och 
Majumdar (2004). Majumdars (2004) studie visade, i likhet med denna studie, att 
förlusten av en löntagare i familjen bidrog till en större risk för HIV-infektion.  
 
Viktigt för informanterna i denna studie var att undvika tunga sysslor för att bibehålla en 
god fysisk hälsa. Även sexuella relationer var viktigt att avhålla sig ifrån. I många fall 
har kvinnor svårt att välja om de vill ingå en sexuell relation eller inte. Männen är oftast 
inte villiga till kondomanvändning (Hoosen & Collins, 2004) och kvinnokondomer hade 
i sådana situationer varit ett potentiellt skydd. Dessa uppgavs dock vara svårtillgängliga 
och kostsamma vilket även framkommit i studier av Hoosen och Collins (2004) och 
Lugalla et al. (2004). Enligt Gollub, Stein och El-Sadr (1995), Rivers et al. (1998) och 
Artz et al. (2000) hade kvinnokondomerna kunnat stärka kvinnornas egenbestämmande 
och självförtroende. Kvinnor som är ekonomiskt oberoende kan finna det acceptabelt att 
förhandla sig till säkert sex trots att de kan förlora ekonomiskt stöd från sin partner 
(Greig & Koopman, 2003). 
 
Begrepp inom social epidemiologi, såsom kulturell kontext, socialt nätverk och 
grannskap, är applicerbara på denna studie där flera av begreppen vävs samman och kan 
illustreras med bilden av kvinnor som lever i ett mansdominerat samhälle som formar en 
struktur där socialt nätverk har brist på den moral som ger kvinnor chans till ett friskt 
och skyddat liv. Det är dock viktigt att tillägga att det inte är alla sociala nätverk som 
fungerar på detta sätt, utan som även framkommit i denna studie, så finns det nätverk 
som fungerar annorlunda. Detta framkom dels genom informanternas berättelser om 
rådgivare och stödgrupper och dels genom det arbete som Huyawa och ACP gör.   
 
Utbildning och mentalt stöd var viktiga faktorer för informanterna. Utbildningen 
innefattade kunskap om HIV-infektionen, hur det är att leva med den, vad som kan göras 
för att underlätta situationen och hur detta kan implementeras. Vänner och rådgivare var 
betydelsefulla för ett mentalt välmående. Rådgivning och mentalt stöd uttrycktes som 
något positivt. Detta bekräftas av Luszczynska, Sarkar och Knoll (2007) som i sin studie 
visade att socialt stöd, och den tillfredsställelse som det ger, skapar en självpåverkan som 
kan leda till en positiv inställning och ett fasthållande av antiretroviral behandling och 
därmed påverka den fysiska funktionen. I denna studie uppgav informanterna att 
stödgrupper gav uppmuntran och hjälp och en av dem var nu rådgivare åt andra. 
Sammantaget kan allt detta ses som socialt kapital och som något stärkande i 
informanternas liv. Trainor och Ezer (2000) visade behovet av stödgrupper och Bowser 
(2002) nämner den starka påverkan som relationer inom grupper kan ha på människor. I 
Hoosens och Collins (2004) studie föreslogs att kvinnor skulle hålla ihop och tvinga 
männen till kondomanvändning eller hålla fast vid avhållsamhet.   
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Relationer med andra smittade människor verkade ha en positiv inverkan på 
informanterna, vilket bekräftas av Hoosen och Collins (2004). Socialt nätverk och 
grannskap beskrevs i den här studien som ett mentalt stöd vilket kan öka den positiva 
inställningen till svårigheter och skapa ett bättre självförtroende, trots att relationer inte 
alltid är utan problem. Studien visade på betydelsen av att skapa bra relationer med 
andra. Fleishman et al. (2000) kopplar samman negativa sammandrabbningar med 
negativt humör och beteende som isolering och ilska. Social och fysisk isolering kan 
bidra till försämrad mental och emotionell hälsa (Majumdar, 2004). Relationen till och 
mellan människor ingav informanterna i denna studie hopp och stöd vilket bekräftas av 
Hays, Chauncey och Tobey (1990) som visade att socialt nätverk spelar en viktig roll för 
den psykologiska anpassningen till AIDS och psykologiskt välmående. 
   
HIV/AIDS är en epidemisk infektionssjukdom där preventiva insatser till största del 
handlar om försök till beteendeförändringar. Den här studien och många andra indikerar 
att preventionsarbetet kräver ett starkt uppmärksammande av människors 
socioekonomiska kontext. På individnivå behöver kvinnor ett ekonomiskt oberoende och 
socialt stöd för att vara skyddade från HIV/AIDS, men på samhällsnivå krävs det 
förändringar av kvinnans position och därmed förändringar i relationen mellan kvinna 
och man.  
 
Fler studier om människors sociokulturella situation är önskvärda och även studier om 
hur ekonomiskt och socialt stöd uppfattas och används. Särskilt intressant vore att 
studera hur socialt stöd påverkar människor eftersom kunskapsbristen inom området är 
stort. I framtida studier skulle det även vara intressant att undersöka hur männen 
upplever sin socioekonomiska situation. Männen växer upp, precis som kvinnorna, i en 
kultur där de fostras till en bestämd mansbild och förväntas agera på ett visst sätt. Därför 
kan det vara viktigt att även förändra männens situation och inte bara fokusera på 
kvinnorna.  
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          Bilaga II 
 

Information till informanter 

 

My name is Maria, I am 26 years old and I am studying Public Health Science at 

Halmstad University in Sweden. I am writing my Master thesis about HIV/AIDS. More 

specifically, I am going to write about the importance of knowledge about people´s 

experience of their social and economic situation in the struggle against HIV/AIDS. 

 

The interview will go on during approximately half an hour and I will be using a 

taperecorder. Your participation is voluntarily and you can whenever you want to break 

off the interview without giving an explanation. You will be anonymous and all material 

will be treated strictly confidentially. 

 

 

      * 

 

 

Jina Langu ni Maria na nina umri wa miaka 26. Ninachukua mafunzo ya Afya ya Jamii 

katika chuo Kikuu cha Halmstad, Sweden. Ninafanya andiko langu la mwisho katika 

elimu ya masters, ambalo litahusu V.V.U/Ukimwi. Nitaandika pia kuhusu uzoefu wa 

watu kuhusu jinsi jamii inan avyo pambana na Ukimwi katika hali hii njumu ya 

kiuchumi.  

 

Nitatumia njia ya mahojiano ambayo yatachukua muda wa nusu saa na nitatumia 

typerecorder. Mahojiano haya yatakuwa ya hiari na mhojiwa anaruhusiwa kukatisha 

mahojiano akipenda bila kutaka radhi. Taarifa ya mhojiwa itakuwa ni ya siri na jina lake 

litahifadhiwa. 
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