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Sammanfattning Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur tanzaniska 

kvinnor upplever möjligheten att skydda sig mot HIV/AIDS. 
Intervjuer genomfördes med 16 HIV-positiva kvinnor som 
analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Två 
kategorier framkom som påverkade de tanzaniska kvinnornas 
upplevda möjlighet att skydda sig mot HIV/AIDS: social 
utsatthet samt existentiell utsatthet. Dessa utgör tillsammans det 
övergripande temat: kvinnans underkastelse i en kultur präglad 
av manliga värderingar. Studien visade att kvinnans möjlighet 
att skydda sig mot HIV/AIDS begränsades av mannens 
utomäktenskapliga relationer och önskan att bilda familj samt 
kvinnans underordnade ställning. Även bristande äganderätt och 
att tvingas prostituera sig hade negativ inverkan på möjligheten 
att undvika att smittas. En konklusion av studien var att 
kvinnans sexuella beteende och risker för att smittas med 
HIV/AIDS formas i ett samhälle där normer och värderingar 
styr den ojämlika makten mellan könen. Dessa normer och 
värderingar tvingar kvinnan till underkastelse och försvårar 
möjligheten att bestämma över sin egen sexualitet. Framtida 
preventioner ska därför inte bara rikta sig till kvinnan då 
kvinnans sårbarhet att smittas med HIV/AIDS i stor 
utsträckning styrs av manligt beteende. Av intresse hade därför 
varit att studera mannens attityder till kvinnan, sitt eget 
riskbeteende och sårbarheten att smittas med HIV/AIDS.    
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Abstract The aim of this study was to describe how Tanzanian women 

perceive the possibility of protecting themselves against 
HIV/AIDS. Interviews conducted with sixteen HIV-positive 
women were analyzed using qualitative content analysis. Two 
categories describing Tanzanian women’s perceived possibility 
of protecting themselves against HIV/AIDS emerged: social 
vulnerability and existential vulnerability. Together these 
constitute a theme: the woman’s submission in a culture 
characterized by male valuations. The study showed that the 
woman’s possibility of protecting herself against acquiring 
HIV/AIDS was limited by the husband’s extramarital relations 
and the desire to start a family and the woman’s subordination. 
Also lacking the right to ownership and being forced into 
prostitution had a negative impact on the possibility of avoiding 
getting infected. A conclusion of the study was that the 
woman’s sexual behaviour and risks for acquiring HIV/AIDS 
are formed in a society where norms and values govern the 
unequal power structure between the sexes. These norms and 
values force the woman into submission and complicate her 
possibility to decide over her own sexuality. Future preventions 
should therefore not only focus on women since the woman’s 
vulnerability for acquiring HIV/AIDS to a large extent is 
governed by male behaviour. Therefore it would have been of 
interest to study the male’s attitudes towards the woman, his 
own risk behaviour and his vulnerability for acquiring 
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Begreppslista 
 

ACP – AIDS Control Project 

AIDS – Acquired Immun Deficiency Syndrome 

Anemi – Blodbrist, det vill säga nedsatt halt av blodfärgämne i blodet  

Autonomi – Egenskapen att kunna företa sig egna handlingar samt att kunna tänka och 

känna utan att påverkas eller styras av faktorer i omvärlden 

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) 

HIV – Humant Immunbrist Virus 

HUYAWA – Huduma ya Watoto (omsorg om barnen) 

Incidens – Antalet nya sjukdomsfall under en viss period 

Kön – Sociala övertygelser, seder och bruk som definierar maskulina och feminina 

attribut och beteenden  

Monogami – Engifte 

NGO – Non Governmental Organization (icke-statlig organisation) 

Polygami – Månggifte 

Prevalens – Antalet personer med en viss sjukdom vid ett givet tillfälle 

Primary utbildning – Första steget i skolsystemet som motsvarar de första sju åren 

Secondary utbildning – Andra steget i skolsystemet som motsvarar ytterligare sex år 

Teritay utbildning – Tredje steget i skolsystemet som motsvarar ytterligare minst tre år 

Theory of gender and power – Teori om könsrelationen mellan könen 

The sexual division of labor – Ekonomisk ojämlikhet mellan könen 

The sexual division of power – Ojämlik makt mellan könen  

The structure of cathexis – Emotionell anknytning och normer 

UNAIDS – Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

Underkastelse – Låta någon annan bestämma över sig; att lyda 

Underordning – Att vara av lägre ställning  

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

WHO – World Health Organization 



Introduktion 
 

Globalt sett är HIV/AIDS en av de fem ledande dödsorsakerna i världen (Piot, Bartos, 

Ghys, Walker & Schwartländer, 2001). År 2005 uppskattades 38,6 miljoner människor 

runtom i världen vara smittade med HIV. Värst drabbat är sub-Sahara Afrika och där 

ökar epidemin fortfarande. Länder där HIV också ökar är Kina, Indonesien, Papua Nya 

Guinea, Vietnam, Ukraina och Ryssland, där Ryssland räknas som det värst AIDS-

drabbade landet i Europa. I delar av Indien, Kambodja och Thailand sker emellertid 

numera en minskning av HIV-epidemin. Globalt sett beräknas HIV numera vara lika 

vanligt bland kvinnor som bland män, dock kommer kvinnornas andel att öka. I Afrika, 

söder om Sahara, står kvinnorna i åldern 15-24 år för 75 % av alla nya fall (UNAIDS, 

2006). 

 

År 2005 uppskattades 1,4 miljoner människor i Tanzania vara HIV-positiva (UNAIDS, 

2006). Antalet rapporterade AIDS-fall (16,430) under 2004 var färre än de som 

rapporterades under 2003 (18,929). Den mest drabbade åldersgruppen bland båda könen 

fortsätter vara 20-49 åringar. Likt tidigare år är den dominerande smittovägen för 

HIV/AIDS via heterosexuell kontakt (Swai et al., 2004). 

 

Prevalensen av HIV-infektioner i tätorten i Bukoba beräknades 1987 totalt sett vara  

24,2 % vilken dock minskade till 18,3 % 1993 där minskningen var speciellt märkbar 

bland kvinnor. Bland landsbygdsbefolkningen minskade den totala prevalensen från 10 

% 1987 till 6,8 % 1996. Minskningen var även där mest märkbar bland kvinnor i 

åldrarna 15-24 (Kwesigabo et al., 1998). 

 

Reproduktiv hälsa är kroppsliga, psykologiska och sociala aspekter på sexualitet. En 

god reproduktiv hälsa är ett ansvarsfullt, tillfredsställande och säkert sexualliv (WHO, 

2004). Vid FN:s kvinnokonferens i Peking 1995 följdes handlingsplanen för reproduktiv 

hälsa upp med särskild betoning på jämställdhet samt kvinnors sexuella och 

reproduktiva rättigheter, det vill säga kvinnans rätt att ”utan tvång, våld eller 

diskriminering” bestämma över sin egen sexualitet (Socialstyrelsen, 2005). 
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För kvinnan är möjligheten att kunna neka riskfyllt sex ytterst begränsad på många håll. 

Det största hindret för att kunna utöva säkert sex i stora delar av världen är 

diskriminering av kvinnan. Kvinnans utsatta position i förhållande till mannen, som 

misshandel, sexuella övergrepp, fattigdom, prostitution, analfabetism med mera, 

uppmärksammas allt mer som den viktigaste orsaken till att HIV/AIDS inte kunnat 

hejdas (Socialstyrelsen, 2005). Kvinnor runt om i världen upplever hot om våld, eller 

faktiskt våld, när de försöker förhandla säkert sex genom att vilja använda kondom. 

Detta medför att många kvinnor undviker att förhandla sig till kondom för att undvika 

våld (WHO, 2003a). En studie visar att kvinnor som blivit utsatta för våld löper upp till 

tre gånger så stor risk för HIV-smitta jämfört med kvinnor som inte blivit utsatta för 

våld (Maman et al., 2002). 

 

Kvinnan tenderar att bli smittad i yngre ålder än mannen (Baylies & Bujra, 2000). 

Situationer där kvinnan gifts bort i ung ålder på grund av bristande utbildning ökar 

sårbarheten för HIV/AIDS (Lugalla et al., 1999). Tidigt äktenskap är förknippat med en 

tidig sexuell debut (WHO, 2003a) och risken att smittas med HIV/AIDS är lägre för 

kvinnan som debuterar sexuellt efter 20-årsåldern (Kapiga et al., 2006). Dessutom är 

den unga kvinnans sexualpartner ofta betydligt äldre än hon själv. I sub-Sahara Afrika 

är den 15-19-åriga kvinnans sexualpartner i genomsnitt tio år äldre än kvinnan (WHO, 

2003a). Tidigt äktenskap exponerar kvinnan för risken att smittas med HIV/AIDS, 

speciellt om mannen är 12 år äldre än kvinnan då han hunnit ha flera sexuella kontakter 

(Kapiga et al., 2006). 

 

Giftermål för kvinnan kan innebära sårbarhet att drabbas av HIV/AIDS. De sociala 

normerna i samhället, som accepterar utomäktenskapliga relationer för den gifta 

mannen tillsammans med kvinnans oförmåga att förhandla sig till säkert sex med sin 

partner, utgör risker för kvinnan. Även om kvinnan vet om sin mans utomäktenskapliga 

förhållanden upplever kvinnan kraftlöshet att förändra situationen och i de flesta fall 

därför tvingas acceptera det (Ackermann & Klerk, 2002). 

 

Många HIV-preventionsprogram har tenderat att fokusera på empowerment för kvinnor 

i form av att öka deras förhandlingsförmåga, kunna begära kondom och minska antalet 

sexpartners. Programmen blundar dock för eventuella kulturella hinder (Hobfoll, 1998; 

Wingood & DiClemente, 1998). Numera satsar därför regeringar och Non 
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Governmental Organizations (NGOs) på att integrera ett könsperspektiv i programmen 

mot HIV/AIDS. Könsperspektivet är av stor vikt för att förstå hur HIV/AIDS sprids; hur 

mannen och kvinnans roller i samhället ökar sårbarheten för att smittas (Shisana & 

Davids, 2004). Jag avser därför att genomföra en kvalitativ studie om möjligheten att 

skydda sig mot HIV/AIDS för tanzaniska kvinnor.    

 

Syfte 
 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur tanzaniska kvinnor upplever 

möjligheten att skydda sig mot HIV/AIDS.  

 

Bakgrund 
 

ELCT/HUYAWA 
Den Evangeliska Lutheranska kyrkan i Tanzania (ELCT) har sedan 1989 haft ett 

program för att hjälpa föräldralösa barn. Programmet HUYAWA, som betyder omsorg 

om barnen, har som mål att ge stöd till föräldralösa barn, speciellt de som blivit 

föräldralösa på grund av HIV/AIDS. Programmets huvudmål är att försäkra att barnen 

har samma levnadsstandard och trygghet som andra barn i samhället genom att ge dem 

hopp om framtiden genom att bland annat få tillgång till medicin. HUYAWA hjälper 

föräldralösa barn med utbildning, hälsovård och rättslig hjälp. HUYAWA försöker även 

hjälpa till med inkomstgenererande aktiviteter för att försörja familjer som har 

familjemedlemmar som är smittade med HIV/AIDS. Ett annat huvudmål är att motivera 

samhället att ändra livsstil/beteenden för att förhindra spridningen av HIV/AIDS och 

därmed förlänga livslängden. HUYAWA håller också i kurser och informationsmöten 

för att öka HIV-medvetandet i skolor och i samhället. Informationsmöten angående 

kvinnans rättighet att skriva testamente är en annan uppgift. Utöver detta håller de också 

i rådgivning för människor med HIV/AIDS, änkor/änkemän, föräldralösa barn, 

vårdhavare och resten av samhället. För att få kontroll på HIV/AIDS samarbetar 

HUYAWA med en rad olika organisationer, bland annat olika NGOs. Varje 

organisation, till exempel AIDS Control Project (ACP), har sina egna mål, 

arbetsmetoder och aktivitetsplaner (HUYAWA Programme, 2007). 
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AIDS Control Project, ACP 
ELCT driver ACP tillsammans med två andra organisationer. Huvudmålet med 

programmet är att minska effekterna av HIV/AIDS i samhället genom att minska HIV-

infektionerna och ge stöd och vård åt de drabbade och de som drabbats av 

konsekvenserna av HIV/AIDS. Målgruppen består av ungdomar, personer smittade med 

HIV/AIDS, föräldralösa barn och människor i utsatta situationer. Programmet har fem 

syften: primär prevention, främja mänskliga rättigheter, ge HIV-vård och rådgivning, ge 

socioekonomiskt stöd och att stärka organisationen. Primär prevention innebär 

förebyggande arbete i form av ökad kunskap, och förändring av attityder och beteenden 

som ska leda till undvikande av riskfyllt sexuellt beteende. Mänskliga rättigheter 

innebär ökad kunskap och medvetande om rättigheter för människor drabbade av 

HIV/AIDS. Tillgång till vård och rådgivning vid HIV/AIDS är av stor vikt och ska 

finnas att tillgå för drabbade människor. Socioekonomiskt stöd till människor drabbade 

av HIV/AIDS innefattar förbättrad levnadsstandard i form av tillgång till utbildning och 

stöd att upprätthålla en inkomst. Ett annat mål av stor vikt är att stärka organisationens 

kapacitet genom utökat personalantal med fortgående förbättring av deras kunskap 

(ELCT- Kagera Zone AIDS Control Project, 2007).     

 

HIV/AIDS 
HIV och AIDS orsakas av Humant Immunbrist Virus som lagras i kroppens arvsmassa 

vilket medför att den smittade bär på viruset resten av livet. HIV/AIDS smittar genom 

blod och andra kroppsvätskor (Smittskyddsinstitutet, 2007). I över hälften av alla fall 

ger HIV symtom tidigt, 1-4 veckor efter smittotillfället. Symtomen hos de nysmittade 

kan vara feber, ont i halsen, huvudvärk, svullna lymfkörtlar och utslag som vanligen 

varar i 1-2 veckor (Smittskyddsläkarförbundet, 2007). 

 

Efter primärinfektionen går sjukdomen in i en latensperiod (vilande stadium) där de 

angripna cellerna lever vidare, även om virus förhåller sig inaktivt och latent i cellerna. 

Celler nyproduceras, om än i sjunkande antal, och vid varje nyproduktion överförs HIV-

anlaget även till de nya cellerna. Under latensperioden besväras den infekterade 

personen sällan av några påtagliga symtom. Efter symtomfria år kan dock symtom i 

form av hudsymtom som seborroisk dermatit och slemhinnebesvär som 

herpesinfektioner uppstå. Seborroisk dermatit uppträder som röda, fjällande, vätskande 
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hudförändringar på hårbeväxta hudpartier i ansiktet och hårfästet. Andra symtom är 

trötthet, viktminskning, nattsvettningar och klåda. AIDS är HIV-infektionens 

slutstadium och karakteriseras av en ständig kamp för att överleva alla infektioner, 

vilket ett normalt infektionsförsvar kan kontrollera (Ericson & Ericson, 1998). 

 

Den vanligaste metoden att fastställa HIV-infektionen är genom att påvisa HIV-

antikroppar i blodet. Sådana antikroppar kan påvisas två till fyra veckor efter 

smittillfället. Om testet utförs tidigare än tre månader efter smittillfället kan inte ett 

negativt resultat betraktas som helt tillförlitligt. Personen kallas då till upprepat test 

(Ericson & Ericson, 1998). 

 

Behandlingen av HIV, som dock inte botar utan endast ger symtomlindring, handlar om 

att hindra virus från att infektera friska celler. Det är dock för närvarande inte känt hur 

länge sjukdomen kan hållas i schack med behandling (Gisslén & Sönnerborg, 2002). 

Sätts inte någon bromsmedicin in insjuknar hälften av de smittade inom tio år 

(Smittskyddsinstitutet, 2007). Medianöverlevnadstiden från AIDS-diagnosen är något 

mindre än ett och ett halvt år till två år. Behandlingen kan inledas tidigt, redan under en 

symtomfri period, men påbörjas alltid när kliniska tecken på sviktande immunförsvar 

uppträder (Ericson & Ericson, 1998). Fördelar och risker måste övervägas när 

behandling mot HIV ska påbörjas. Ur teoretisk synvinkel bör lämpligen tidig 

behandling mot HIV vara att föredra genom att på så sätt snabbt minska förökningen av 

virus. Vanliga biverkningar är illamående och diarré. Även mardrömmar, yrsel och 

anemi (blodbrist) är vanligt (Gisslén & Sönnerborg, 2002). Biverkningar i form av 

muskelvärk, huvudvärk och sömnstörningar är också vanligt (Ericson & Ericson, 1998). 

HIV-behandling ställer höga krav på patienten, och det är av största vikt att 

följsamheten är mycket god. Redan efter några missade doser finns risken att 

läkemedelskoncentrationerna sjunker till nivåer där viruset får chansen att börja föröka 

sig. Vid förökning av virus i närvaro av läkemedel i otillräckliga koncentrationer är 

risken stor för resistensutveckling (Gisslén & Sönnerborg, 2002).  

 

HIV/AIDS Globalt 
År 2005 beräknades 38,6 miljoner människor runtom i världen vara smittade med HIV. 

Siffran med nysmittade HIV-fall beräknades till 4,1 miljoner människor och 2,8 
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miljoner beräknades ha dött som följd av AIDS. Sub-Sahara Afrika är det område i 

världen som är värst drabbat av AIDS. Lite mer än en tiondel av världens population bor 

i sub-Sahara Afrika där nästan 64 % av alla HIV-positiva bor, närmare bestämt 24,5 

miljoner. Beräkningar pekar emellertid på att antalet HIV-smittade nått sin topp i de 

flesta länder även där. Dock ökar epidemin fortfarande i vissa regioner, särskilt i södra 

Afrika (UNAIDS, 2006). 

 

HIV/AIDS Tanzania 
År 2005 uppskattades 1,4 miljoner människor i Tanzania vara HIV-smittade. HIV-

trenden i Tanzania tyder på en relativt stabil epidemi, dock har prevalensen ökat 

markant i den äldre åldersgruppen där den uppnår 13 % bland kvinnor i åldern 30-34 år 

(UNAIDS, 2006). Det är fler AIDS-fall bland kvinnor än bland män i åldersgruppen 20-

39 år. Överskottet av fallen bland kvinnor är särskilt märkbart i åldersgruppen 20-29 år 

där kvinnorna är dubbelt så många som männen (Swai et al., 2004). 

 

De första fallen av AIDS i Tanzania rapporterades 1983 i Kagera (Lugalla, 1999). HIV-

prevalensen i Kagera under 2001/2002 var 5,6 % och under 2003/2004 var den 4,8 % 

(Swai et al., 2004). Minskningen i prevalensen var signifikant bland kvinnor i åldern 15-

24 år i hög-, medium- och låg HIV-prevalens områden i Kagera områdena och för 

männen i samma ålder enbart i hög prevalens området (Kwesigabo, 2001).  

 

År 1987 beräknades prevalensen av HIV-infektioner i Bukobas tätort total sett vara 24,2 

% vilken dock minskade till 18,3 % 1993. En signifikant minskning skedde bland 

kvinnor; från 29,1 % till 18,7 %. Däremot var prevalensen nästan den samma för 

männen; 17,1 % jämfört med 17 %. Trots att HIV-infektionen minskade generellt, så 

ökade den bland män äldre än 35 år; från 19,4 % till 27,6 %. Bland 

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

1996. Förutom bland kvinnor i åldrarna 15-24 där prevalensen minskade från 9,7 % till 

3,1 %, visade resterande åldersgrupper ingen förändring i prevalensen (Kwesigabo et 

al., 1998).  

 

Det har skett en signifikant förändring i sexuella beteenden, normer, värderingar och 

traditioner som anses vara risk för HIV-smitta. I dagens Bukoba är kondomer mer 
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accepterat av både männen och kvinnorna. Stigmatiseringen mot dem som använder 

kondomer har minskat. Överdrivet alkoholintag, med dess tillhörande sexuella 

riskbeteende, har också minskat. Idag finns även större medvetande angående vikten av 

frivillig HIV-rådgivning och testning, fler människor är öppna om sitt HIV-status. 

Numera håller fler sig till en partner och antalet som avhåller sig från sexuella 

förhållanden ökar medan polygamistiska äktenskap, utomäktenskapliga relationer och 

ett stort antal sexpartners blivit mindre vanligt (Lugalla et al., 2004). Senare sexdebut 

hos unga kvinnor är en annan potentiell faktor till minskad HIV-prevalens (Kwesigabo 

et al., 1998).   

 

 
Figur 1: Bild över Tanzania och Bukoba i Kagera området. 

Från Kwesigabo (2001).  

 

Den afrikanska kvinnans situation 
Kvinnorna utgör hälften eller mer av de totalt 40 miljoner HIV-positiva människorna. 

Miljoner av dem som är smittade med HIV är ungdomar i åldern 15-24 år som numera 

utgör hälften av alla nya infektioner. I sub-Sahara Afrika utgör kvinnorna i åldern 15-24 

år 75 % av HIV-infektionerna (UNAIDS, 2004). I sub-Sahara Afrika smittas i 

genomsnitt tre kvinnor på två män. Bland unga människor i åldern 15-24 år är dock tre 

unga kvinnor smittade på varje ung man (UNAIDS, 2006). Fysiologiskt förefaller det att 

kvinnan löper större risk att smittas med HIV/AIDS än mannen. Mannen verkar sprida 

HIV/AIDS lättare än kvinnan, vilket gör att sannolikheten att kvinnan smittas av en 

HIV-positiv man är dubbelt så stor än för en man att smittas av en HIV-positiv kvinna 

(Carpenter, Kamali, Ruberantwari, Malawba & Whitworth, 1999). Anledningen till den 
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ökade sårbarheten hos kvinnan i jämförelse med mannen är att kvinnan har en större yta 

av slemhinna, med fler celler som är mottagliga för viruset, som är utsatt under samlag. 

En infekterad mans spermie, i relation med slidsekret, innehåller högre koncentration av 

viruset och kvinnor är utsatta för en större mängd infekterad vätska (spermie) under en 

längre tid i jämförelse med en man (Reid & Bailey, 1992). 

 

De höga siffrorna med HIV-positiva kvinnor har gett extra uppmärksamhet åt problemet 

med våld gentemot kvinnan. Allt fler instämmer i att kvinnans risk för och sårbarhet för 

HIV-smitta beror på våld mot kvinnan (WHO, 2004). Kvinnor som blivit utsatta för 

våld löper upp till tre gånger så stor risk för HIV-smitta jämfört med kvinnor som inte 

blivit utsatta för våld (Maman et al., 2002). Unga män tror att påtvingat sex med en 

välbekant person inte anses utgöra våldtäkt. De anser även att unga kvinnorna inte har 

rätt att neka dem sex (Andersson et al., 2004). En studie visade att 44 % av kvinnorna 

inte kunde neka sin partner sex efter att blivit utsatta för våld och 16,8 % tyckte inte att 

rädslan för HIV/AIDS var tillräckligt för att neka partnern sex (Maman et al., 2002). 

Misshandel anses vara en manlig strategi för att få kvinnan att ha sex med mannen på 

hans villkor (Wood, Jewkes, & Maforah, 1997).  

 

För kvinnor, både gifta och ogifta, utgör den manliga partnerns sexuella beteende den 

viktigaste riskfaktorn för att smittas med HIV/AIDS tillsammans med hennes bristande 

kontroll över hennes partners sexualliv (Ackermann & Klerk, 2002; UNAIDS, 2004). 

Sannolikheten att HIV-positiva kvinnor är gifta är dubbelt så stor jämfört med HIV-

negativa kvinnor, vilket indikerar att de blivit smittade av sina män (Carpenter, Kamali, 

Ruberantwari, Malawba & Whitworth, 1999). Det är inte ovanligt att kvinnan varken 

kan eller får yttra sig om makens relationer utanför äktenskapet vilket gör hennes 

avsaknad av att kunna påverka den sexuella akten inom äktenskapet ännu mer 

problematisk (Heise & Elias, 1995). I Zambia upplevde endast 11 % av kvinnorna att de 

hade rätt att begära kondom – trots vetskapen att deras partner var bevisad otrogen och 

HIV-positiv (UNAIDS, 2007).  

 

Kvinnors bristande förmågan att skydda sig mot HIV/AIDS härstammar från deras låga 

status i samhället (Heise & Elias, 1995), deras kraftlöshet (Hamblin & Reid, 1991) och 

deras mindre kontroll över den sexuella akten (Rivers & Aggleton, 1999). Sexuellt 

beteende anses vara en manlig domän där mannen ska ta initiativ och kvinnan anses 
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vara legitimt byte. Mannen lär sig att sex är hans privilegium medan kvinnan lär sig att 

sex är något hon blir utsatt för, inget hon kan ta initiativ till eller njuta av. Sex förväntas 

fullföljas med eller utan medgivande (Balmer et al., 1997; Bond & Dover, 1997). 

Kvinnan tvingas ofta att ha sex som tecken på kärlek och lydnad (Zelaya et al., 1997). 

Då kvinnan förväntas ge mannen tillfredsställelse men inte själv bli tillfredsställd 

(Rivers & Aggleton, 1999) riskerar hon att bete sig på ett sådant sätt som innebär ökad 

risk för henne själv att smittas med HIV/AIDS (Baden & Wach, 1998). Kvinnan 

använder örter och andra medel i vaginan för att öka torrheten och därmed trångheten. 

På detta sätt skapar det en känsla för mannen att hon är oskuld och ökar hans 

tillfredsställelse. Medlen kan dock orsaka inflammation och frätningar i slemhinnorna 

vilket underlättar spridningen av HIV/AIDS (WHO, 1995). 

 

Förbättring av kvinnans situation  
Enligt Tanzanias regering görs kraftansträngningar för att förbättra kvinnans situation 

och ställning i samhället. Den verkar för jämställdhet mellan könen och att kvinnan ska 

uppnå empowerment på alla nivåer. Förändring av socioekonomiska och kulturella 

värderingar och attityder som förhindrar jämställdhet är ett mål för Tanzanias regering. 

Direktiven för att uppnå dessa mål är att öka medvetandet i samhället angående vikten 

av utbildning för alla barn. Enligt Tanzanias regering har antalet inskrivningar till 

primary utbildning ökat från 74 % 1990 till 109,9 % 2005. Däremot är antalet som 

fullföljer utbildningen lågt jämfört med det nationella målet. År 2004 fullföljde 72 % 

utbildningen. Övergången från primary till secondary utbildning är låg. År 2004 var det 

endast 36,1 % som fortsatte med secondary utbildning. Fördelningen mellan könen visar 

att den är någorlunda jämn på primary nivå. Däremot är det fler unga män än unga 

kvinnor på secondary och teritary nivåerna (National Population Policy, 2006). År 2002 

var 62,2 % av kvinnorna och 77,5 % av männen läs- och skrivkunniga bland vuxna 

äldre än 15 år. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 76,2 % bland kvinnorna och  

80,9 % bland männen läs- och skrivkunniga (UNESCO, 2007). För att förbättra 

kvinnans situation verkar regeringen även för deltagande av kvinnor i beslutsfattande 

positioner, inklusive inom politiken, och kvinnors anställningsmöjligheter. Eliminering 

av alla former av diskriminering och könsbaserat våld ska också förbättra kvinnans 

situation (National Population Policy, 2006).   
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Theory of gender and power – teori om könsrelationen mellan könen 
Under 1990-talet noterade forskare inom HIV-prevention att majoriteten av teorier inom 

området mestadels fokuserade på det individualistiska och inte tog hänsyn till det större 

sammanhanget i kvinnans liv i form av maktskillnader och könsroller. Enligt Wingood 

och DiClemente (2000) kan dock the theory of gender and power förklara kvinnans 

sårbarhet att smittas med HIV/AIDS då den tar maktskillnader och könsroller i 

beaktning. The theory of gender and power, utvecklad av Robert Connell, innefattar tre 

stora överlappande men distinkta sociala strukturer som karakteriserar och förklarar de 

kulturella könsrollerna mellan mannen och kvinnan. De tre strukturerna är: the sexual 

division of labor, the sexual division of power och the structure of cathexis.  The sexual 

division of labor innefattar ekonomisk ojämlikhet mellan könen där kvinnan ofta är 

förpassad till ”kvinnoarbete” i form av barnuppfostran, vård av gamla och sjuka och 

hushållsarbete, vilket begränsar kvinnans ekonomiska potential. Strukturen utgörs även 

av gynnandet av manlig utbildningskunskap. The sexual division of power innefattar 

ojämlik makt mellan könen. Makt kan definieras som att besitta makt att agera eller 

förändra eller att ha makt över andra. The structure of cathexis innefattar emotionell 

anknytning och sociala normer. Strukturen inbegriper förutfattade meningar människor 

har angående hur kvinnan och mannen ska uttrycka sin sexualitet, vilket skapar 

kulturella normer, förstärkning av strikta könsroller och stereotypiska uppfattningar.         

 

De tre strukturerna existerar på två olika nivåer: samhälls- och institutionell nivå. 

Strukturerna har sina rötter i samhället genom ett antal historiska och sociopolitiska 

krafter som genomgående segregerar makten och tillskriver sociala normer på basis av 

könsbestämda roller. De tre strukturerna är också uppenbara på institutionell nivå som 

innefattar, men inte är begränsade till, skolor, arbetsplatser, familjen, relationer och 

religiösa institutioner. De tre strukturerna upprätthålls inom institutionerna genom 

sociala mekanismer som till exempel olika lön för samma arbete och ojämlik makt inom 

relationer och på arbetsplatsen. Närvaron av dessa och andra sociala mekanismer 

inskränker på kvinnans dagliga livsstilshandlingar genom att skapa könsbaserad 

ojämlikhet i kvinnans ekonomiska potential, kvinnans kontroll över tillgångar och 

könsbaserade förväntningar på kvinnans roll i samhället. För att förstå the theory of 

gender and power går det inte att analysera en struktur och inte de två andra. Att endast 

analysera en struktur innebär att ignorera det faktum att varje struktur innehåller olika 
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riskfaktorer och exponeringar som ökar kvinnans sårbarhet för ogynnsamma 

hälsokonsekvenser. Därför är det av stor vikt att bedöma riskfaktorerna och 

exponeringarna i alla strukturer då de påverkar kvinnans hälsa (Wingood & 

DiClemente, 2000). 

 

Metod 
 

Forskningsansats 
Syftet med studien var att beskriva hur tanzaniska kvinnor upplever möjligheten att 

skydda sig mot HIV/AIDS, varför kvalitativ metodik användes. Kvalitativ metodik 

används huvudsakligen när forskaren söker djupare förståelse om företeelser, 

interaktioner och händelser (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativa intervjuer 

kännetecknas av att intervjuaren ställer okonstlade och raka frågor som ger komplexa 

och uttrycksfulla svar (Trost, 1997).  

 

Data i form av intervjuer analyserades genom innehållsanalys. Innehållsanalys innebär 

analys av text i form av utskrivna intervjuer, dagböcker eller dokument. Metoden avser 

förmågan att reducera och göra kvalitativ data begriplig genom upptäckt av mönster, 

teman och kategorier i data där kärninnehållet och meningen i intervjuerna eftersöks 

(Patton, 2002). Från början beskrev innehållsanalysen främst det objektiva, systematiska 

och kvantitativa innehållet i kommunikationen. Innehållsanalysen innefattar numera 

även tolkningar av det latenta innehållet, det vill säga tolkningar av textens 

underliggande meningar (Graneheim & Lundman, 2004). Användandet av en 

innehållsanalys innebär att dela upp data i manifest och latent innehåll. Manifest 

innehåll innefattar det iakttagelsebara i texten, det vill säga vad texten säger. Det latenta 

innehållet däremot behandlar det underliggande innehållet i texten, det vill säga vad 

texten handlar om (Kondracki, Wellman & Amundson, 2002). Båda sätten innefattar 

tolkningar, dock av varierad grad av djup och abstraktion (Graneheim & Lundman, 

2004). Då huvudinnehållet av en text och verklighet kan uppfattas på olika vis 

förekommer alltid någon grad av subjektiv tolkning i analysen (Kondracki, Wellman & 

Amundson, 2002). 
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Informanter 
Den valda undersökningsgruppen bestod av 16 HIV-positiva kvinnor i Bukoba 

distriktet, Tanzania. Det geografiskt begränsade strategiska urvalet av HIV-positiva 

kvinnor skedde av HUYAWA med hjälp av deras register över HIV-positiva personer. 

Även ACP/Bukoba Cathedral hjälpte till att välja ut kvinnor. HUYAWA personalen 

kontaktade ansvariga koordinatorer i det berörda området, vilka i sin tur kontaktade 

kvinnorna för att få deras godkännande till att medverka i studien. Kvinnorna fick 

information om var och när intervjun skulle äga rum och fick ge ett muntligt samtycke 

om de ville medverka eller inte. Antalet deltagande kvinnor i studien blev 16 stycken i 

åldrarna 27-53 år med en medelålder på 36 år; dock saknas ålder på två kvinnor. Alla 

kvinnorna var änkor, med undantag av en som fortfarande var gift. Alla kvinnor, utom 

två som saknade utbildning, hade sjuårig primary utbildning. 

 

Datainsamling 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

kännetecknas av öppna frågor där ett speciellt tema är i fokus (Kvale, 1996). En 

intervjuguide användes för att kontrollera att alla frågeställningar berördes under 

intervjutillfället. En intervjuguide utgör ett ramverk som intervjuaren utgår ifrån men 

som ändå tillåter intervjuaren att ställa spontana frågor vilket gör intervjun mer lik en 

vanlig konversation (Patton, 2002). Samtliga intervjuer genomfördes av författaren. 

Tolk användes för att översätta intervjuerna från engelska till swahili och vise versa. Då 

det är ett känsligt ämne startades intervjuerna med att kvinnorna fick berätta om sig 

själva för att skapa ett gott intervjuklimat. För att få kvinnorna att berätta om sina 

upplevelser ställdes öppningsfrågor: Hur upplevde du risken att smittas av HIV/AIDS? 

Hur upplevde du möjligheten att kunna skydda dig? Berätta om eventuella problem? 

Hur upplevde du relationen mellan män och kvinnor? Öppningsfrågorna kompletterades 

sedan med uppföljningsfrågor i form av: Varför? På vilket sätt? Vad kunde ske? 

Intervjuerna genomfördes i hemmet hos kvinnorna med undantag från de sista fem 

intervjuer som skedde i en lokal tillhandahållen av ACP. Intervjuerna varade i cirka 20-

30 minuter och spelades in på band som sedan transkriberades ordagrant av författaren 

efter hand som intervjuerna genomfördes.  
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Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes med hjälp av en innehållsanalys där materialet inledningsvis 

lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla för helheten och att upptäcka det 

centrala meningsinnehållet (Patton, 2002). Efter detta formades meningsenheter som 

består av ord, meningar eller paragrafer som relateras till varandra genom deras 

gemensamma innehåll och sammanhang och som har relevans för studiens syfte 

(Graneheim & Lundman, 2004). Meningsinnebörden i utsagorna eller enheterna 

tolkades utifrån den konkreta betydelsen, men också utifrån det sammanhang de 

förekom i. I nästa steg kondenserades meningsenheterna som är av vikt för det som ska 

studeras vilket innebär att texten reducerades genom att den innehållsmässiga 

innebörden lyftes fram för att bli mer lätthanterlig, utan att ursprungskärnan går förlorad 

(Coffey & Atkinson, 1996). Slutligen abstraherades materialet vilket sker genom att 

texten förses med koder som sedan sammanförs till kategorier och teman (Graneheim & 

Lundman, 2004). Skapandet av kategorier är det mest centrala i kvalitativ 

innehållsanalys (Krippendorff, 1980). När koder och kategorier skapas måste författaren 

komma underfund med vilken data som hör ihop genom att upptäcka återkommande 

regelbundenhet i data. Dessa regelbundenheter sorteras in i kategorier som består av 

liknande innehåll. Kategorierna bedöms utifrån två kriterier: intern homogenitet och 

extern heterogenitet. Intern homogenitet innebär huruvida data inom en kategori hålls 

ihop på ett meningsfullt sätt. Extern heterogenitet innebär huruvida skillnaderna mellan 

kategorierna är klara och tydliga (Patton, 2002). Ingen data får hamna mellan två 

kategorier eller passa in i mer än en kategori. Ingen data får heller uteslutas på grund av 

avsaknad av lämplig kategori (Krippendorff, 1980). En kategori relateras huvudsakligen 

till en deskriptiv nivå av innehållet, vilket kan ses som textens manifesta innehåll. 

Kategorierna kan även inkludera ett antal underkategorier. För att förtydliga 

kategorierna illustreras dessa med citat tagna från det insamlade materialet. Till sist 

skapades ett tema som sammanfogar de underliggande meningarna inom och mellan 

kategorierna och ger uttryck för det latenta innehållet; det texten handlar om 

(Graneheim & Lundman, 2004). Se Figur 2.  
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Tema Kvinnans underkastelse i en kultur präglad av manliga värderingar 
Kategorier Social utsatthet Existentiell utsatthet 

Underkategorier Att mannen är 
otrogen 

Att uppfostras till 
lydnad 

Att sakna äganderätt Att prostituera sig 

Utsagor I was infected from 
the second husband 
because he was 
going in the islands 
and dealing with 
different women 
and he came back 
and we were 
together without 
using the condom 
because he wanted 
to have a child.  
 

Traditionally the 
women are under the 
men. So you have to 
obey each and 
everything as we are 
being warned before 
getting married, 
“now that you are 
getting married you 
should respect the 
man”.  
 

In the beginning the 
man liked the 
woman to stay inside 
and to get everything 
from the man, not to 
produce more by 
being employed. 
They wanted the 
lady to be inside and 
to receive all needs 
from the husband 
apart from digging 
and producing food. 
 

Women are getting 
HIV outside the 
marriage 
because…they try to 
fetch the needs for 
the family and to see 
whether they can 
bring it to 
them…and they get 
HIV from outside 
because they need 
the money, food and 
other things they 
need in the family. 
 

Utsagor The man likes to 
hide himself in 
order to get some 
more women and if 
he is exposed he 
can not deal with 
other women. 
 

When we grow up 
our mothers teaches 
us how they did; 
how we do. So it is a 
continuously 
process, very 
difficult to change.  
 

They like us to be 
without anything so 
that we will obey 
them and ask them 
for each and 
everything.  
 

We are facing the 
problem because we 
need what we are 
intended to get, it is 
not what we are 
getting, we intend  
to get the money to 
care for our children 
but we get the HIV.  
 

 

Figur 2: Exempel på utsagor från en innehållsanalys om kvinnans underkastelse i en kultur präglad av 

manliga värderingar som ledde till underkategorier, kategorier och tema.  

 

Etiska aspekter 
Kvinnorna informerades, med hjälp av tolk, om studiens syfte och genomförande av 

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

ange något skäl. Kvinnorna var även införstådda med att intervjuerna skulle spelas in på 

band, vilket de accepterade. De upplystes också om att materialet skulle behandlas 

konfidentiellt (se Bilaga ΙΙ). Detta innebar att kassettbanden kodades med siffror och 

därmed kunde inte intervjuerna kopplas till någon specifik kvinna. I rummet vid 

intervjutillfället fanns förutom författaren och tolken även författarens studiekollega. 

Detta accepterades av kvinnorna. Materialet förvaras inlåst på säkert ställe. Detta 

innebär att hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2006) forskningsetiska principer: 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet. 

Studien är etiskt godkänd av HUYAWA i Bukoba, Tanzania (se Bilaga ΙΙΙ).  
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Resultat 
 

Analysen av intervjuerna resulterade i ett övergripande tema som representerar det 

latenta innehållet i materialet; kvinnans underkastelse i en kultur präglad av manliga 

värderingar. Två kategorier med fyra tillhörande underkategorier beskrev det manifesta 

innehållet av hur tanzaniska kvinnor upplever möjligheten att skydda sig mot 

HIV/AIDS. Se Figur 3. 

 

Kvinnans underkastelse i en kultur präglad av manliga värderingar 

Social utsatthet Existentiell utsatthet 

Att 
uppfostras 
till lydnad 

Att mannen 
är otrogen 

Att sakna 
äganderätt 

Att 
prostituera 
sig 

 
 

Figur 3: Tema, kategorier och underkategorier som beskriver hur den manliga kulturen påverkar de 

tanzaniska kvinnornas möjligheter att skydda sig mot HIV/AIDS. 

 

Social utsatthet 
Kategorin beskrev hur sociala aspekter påverkade kvinnans sårbarhet att smittas med 

HIV/AIDS. Kvinnans risk att smittas med HIV/AIDS ökar genom att mannen bär på 

smittan på grund av utomäktenskapliga relationer och försvåras av önskan att bilda 

familj. En annan social aspekt är kvinnans uppfostran att hon ska behaga och lyda 

mannen vilket leder till att förstärka kvinnans underordnade roll och därmed försvårar 

beslutsmöjligheterna för henne. Kategorin innefattade två underkategorier: ”att mannen 

är otrogen” samt ”att uppfostras till lydnad”. 

 

 15



Anledningen till giftermål var att skaffa barn vilket bidrog till att kondom inte ansågs 

nödvändigt i äktenskapet. Detta förstärkte kvinnans sårbarhet att smittas med 

HIV/AIDS då mannen hade utomäktenskapliga relationer. Vissa kvinnor kände till 

mannens utomäktenskapliga relationer och en kvinna berättade hur hon tvingades till 

oskyddat sex då mannen bestämde att de skulle skaffa barn. Kvinnan saknade rättighet 

att påverka mannens utomäktenskapliga relationer.    

 

Kvinnan uppfostrades till att lyda och respektera mannen och att hon ska leva med 

honom på hans villkor. Även via kyrkan vid giftermål upplystes kvinnan om mannens 

rättigheter, vilket försvårar möjligheten att ta sexuella beslut. Fokus på kvinnans lydnad 

och mannens överlägsenhet ledde till bristande respekt för kvinnan. Mannen hade 

bristande kunskap om kvinnans behov, vilket ledde till att mannen bara tog hänsyn till 

sina egna sexuella behov vilket innebar sex enbart på hans villkor. 

 

Existentiell utsatthet 
Denna kategori beskrev hur existentiella aspekter påverkade kvinnans sårbarhet att 

smittas med HIV/AIDS. Kvinnans bristande äganderätt gjorde henne beroende av 

mannen. Beroendet utnyttjades av mannen genom bestraffningar, vilket begränsade 

möjligheten att påverka den sexuella relationen. En annan existentiell aspekt för den 

ensamstående kvinnan var svårigheten med att kunna försörja sin familj. En utväg för 

att kompensera den bristande ekonomin var att prostituera sig och därmed riskera att bli 

smittade med HIV/AIDS. Kategorin innefattade två underkategorier: ”att sakna 

äganderätt” samt ”att prostituera sig”.   

 

Kvinnans bristande äganderätt gjorde henne beroende av mannen då alla egendomar, 

inklusive kvinnan, tillhör mannen och att det är mannen som ansvarar för inkomsten i 

hemmet. Kvinnans möjlighet att försöka påverka den sexuella akten försvårades av att 

mannen bestraffade henne genom att inte ge henne nödvändigheter i form av mat och 

pengar. Risken att mannen jagar bort henne från hemmet eller vill skiljas påverkade 

också beslutsmöjligheterna. Beroendet förstärktes av avsaknaden av tillflyktsvägar som 

i sin tur gjorde att kvinnan tvingades acceptera våld då hon försökte påverka den 

sexuella relationen. Kvinnans försök till beslutsmöjligheter ledde till misstanke från 
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hans sida om otrohet och därmed misshandel. Försök att ta beslut försvårades även av 

mannens alkoholkonsumtion då förståelsen för kvinnans behov minskade.  

 

Bristande ekonomi var för den ensamstående kvinnan en sårbar och utsatt situation för 

att smittas med HIV/AIDS. Kvinnans primära behov var att försäkra sig om att barnen 

klarade sig och hade vad de behövde i form av mat och möjlighet att gå i skolan. Utan 

tillgång till en tillräcklig inkomst såg vissa kvinnor ingen annan utväg än att prostituera 

sig. Behovet av nödvändigheter gjorde att en kvinna inte begärde kondom.  

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Då studiens syfte var att beskriva hur tanzaniska kvinnor upplever möjligheten att 

skydda sig mot HIV/AIDS genomfördes intervjuer som analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. För att kritiskt granska och säkerställa studiens metodiska 

utformning används begreppen tillämplighet, överrensstämmelse, trovärdighet och 

noggrannhet.  

 

Med hänsyn till studiens syfte ansågs en kvalitativ forskningsansats vara mest 

tillämplig. Valet och definitionen av forskningsproblemet ligger till grund för valet av 

forskningsansats. Undersökningsgruppen ansågs lämplig då alla kvinnorna var HIV-

positiva. Urvalsgruppen bestod av 16 HIV-positiva kvinnor som valdes ut med hjälp av 

både HUYAWA och ACP/Bukoba Cathedral. Då dessa två organisationer genomförde 

urvalet saknas vetskap om någon av de tillfrågade tackade nej och ersattes av någon av 

dem som sedan deltog. Begränsningar i urvalet på grund av geografiska avstånd kan ha 

påverkat avsaknaden av variation i vad som framkom i intervjuerna, vilket också kan ha 

påverkat mättnaden i analysen av intervjumaterialet redan efter cirka sju intervjuer. 

Åldersspridning i urvalsgruppen var god även om majoriteten var runt 36 år. Önskvärt 

hade varit att ha med fler yngre kvinnor för att få uppfattning om problemen med att 

skydda sig ser annorlunda ut genom olika generationer. Av intresse hade också varit att 

studera kvinnor med och utan utbildning och kvinnor i stad kontra landsbygd för att 

kunna göra en jämförelse.  
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Med avsikten att få en tillitsfull intervju genomfördes alla intervjuer i kvinnornas hem 

förutom de fem sista som genomfördes i en lokal tillhandahållen av ACP. Ett beaktande 

bör dock tas till maktbalansen i rummet. Förutom kvinnan och författaren fanns även en 

tolk och en studiekollega närvarande vid intervjuerna. Enligt Trost (1997) kan detta 

skapa en känsla av maktövergrepp och kvinnan kan därmed känna sig i underläge. 

Omständigheterna godtogs dock av kvinnorna som istället visade glädje över att få 

berätta sin historia. Kvinnorna verkade inte vara obekväma att prata om sin situation 

trots att det var ett känsligt ämne. De gav ett intryck av styrka och stolthet. Psykologisk 

”backup” fanns i form av tolken, som kände kvinnorna och dessutom var utbildad 

sjuksköterska och därmed kunde ge stöd om det skulle behövas. En intervjuguide 

användes för att säkra att samtliga intervjufrågor avhandlades under intervjuerna. 

Författaren hade tidigare ingen erfarenhet av att intervjua vilket kan ses som en svaghet.  

 

Utförandet, transkribering och analys utfördes av författaren själv. Överensstämmelse, 

noggrannhet och trovärdigheten stärktes i analysen med hjälp av intervjucitat för att få 

en fördjupad innebörd och förståelse för de olika kategorierna. Engelskan i 

intervjucitaten korrigerades något, dock utan att ändra meningsinnebörden i citaten. 

Under analysprocessen fungerade dessutom handledaren, som har erfarenheter av arbete 

med kvalitativa metoder, som medbedömare. Även handledaren i fält har granskat 

resultatet för att utesluta eventuella feltolkningar av data.  

 

Studiens design och upplägg saknar etiskt godkännande av etikgranskningsgruppen vid 

Högskolan i Halmstad på grund av tidsbrist före avfärd till Tanzania. Uppsatsen avses 

dock inte att publiceras. Personalen på HUYAWA har däremot godkänt designen och 

upplägget (se Bilaga ΙΙΙ). Kvinnorna fick muntlig information om studiens syfte, 

tillvägagångssätt och konfidentialitet i enlighet med sekretesslagen. Information gavs 

dessutom om att medverkan var frivillig och om möjlighet att kunna avbryta intervjun 

om önskan fanns utan att behöva ange orsak (se Bilaga ΙΙ), vilket stärker trovärdigheten. 

Tillfälle att ställa frågor och få dessa besvarade gavs dessutom. Konfidentialiteten 

säkerställdes genom att intervjuerna redovisades på ett sådant sätt att ingen koppling 

kunde göras till någon enskild person. Insamlat material förvaras i inlåst utrymme.     

 

Ett beaktande bör tas till användningen av tolk. Användandet av tolk, som i det här 

fallet var nödvändigt, innebär alltid en risk då vetskapen om vad som framkommer 
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försvinner. Det är svårt att bland annat bedöma tonläget. En annan aspekt som är svår 

att avgöra är om tolken förstått frågan rätt och därmed översatt rätt. I förlängningen kan 

översättningen från swahili till engelska också bli lidande. Ovissheten huruvida tolken 

översatt med egna ord och inte kvinnans ord är en annan aspekt att ta hänsyn till. Det är 

oklart om tolken blivit färgad av svaren från de tidigare gjorda intervjuerna och därmed 

inte höll sig till frågorna. Frågorna har kanske vinklats utefter vad de andra svarat och 

därmed påverkat deras svar. Risken finns också att tolken återgett svar som inte givits 

för att försköna verkligheten eller också ”förvärra” den. Alla dessa aspekter kan 

innebära att viktig information gått förlorad.  

 

Resultatdiskussion 
 

Social utsatthet  
Den första kategorin beskrev hur sociala aspekter påverkar kvinnans sårbarhet att 

smittas med HIV/AIDS. Kvinnans risk att smittas med HIV/AIDS kommer från att 

mannen bär på HIV-smittan på grund av utomäktenskapliga relationer som kvinnan inte 

kan eller får påverka. Detta försvåras av önskan att bilda familj. En annan aspekt är 

uppfostran. Kvinnan uppfostras till att mannen är överlägsen kvinnan och därmed ska 

hon underkasta sig mannens önskningar. Detta leder till att förstärka kvinnans 

underordnade roll och därmed försvåra beslutsmöjligheterna för henne.  

 

När det gäller HIV/AIDS är det oundvikligt att inte diskutera könsskillnader som en 

orsak till smittan (Lugalla et al., 1999). Mannen anses mer intelligent och överlägsen 

kvinnan (Hoosen & Collins, 2004), vilket bekräftas i denna studie då mannen ansågs 

vara ”the master”. Mödrarna lär sina döttrar att lyda mannen; the structure of cathexis. 

Det är en ständig pågående process som är svår att bryta. Även kyrkan poängterar 

mannens rättigheter som ska lydas, vilket leder till ojämlikhet av makt mellan könen; 

the sexual division of power. MacPhail och Campbell (2001) fann dock att kyrkan kan 

ha en positiv inverkan på jämnåriga kyrkomedlemmars syn på kvinnans underlägsenhet 

genom att ständigt konfrontera dessa sociala normer. Enligt WHO (1995) lär traditioner 

och sociala normer kvinnan att hennes första lojalitet måste vara gentemot familjen och 

släktingar vilket leder till beteenden som stärker istället för att bestrida kvinnlig 

underordning. I denna studie framkom hur en kvinnan skulle lyda sin man precis som 
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hon gjort med sin fader. Hoosen och Collins (2004) menar att kvinnan tvingas 

respektera och acceptera mannens beslut då han är auktoritetsfiguren och därmed har 

mer makt. Kvinnan kan inte, och får inte, förhandla angående sex. Det är mannen som 

anses vara initiativtagare till när de ska ha sex, med vem, och var och hur den sexuella 

akten ska se ut (Lugalla et al., 1999). Hoosen och Collins (2004) menar att sex anses 

vara kvinnans skyldighet att ge mannen och hon har ingen möjlighet att neka eftersom 

de är gifta. Detta leder till att hon tvingas till sex utan tanke på sitt eget behov, vilket 

denna studie bekräftar. Resultatet i denna studie visade även att kvinnan ansågs vara ett 

objekt för mannens sexuella behov och att hon alltid ska vara tillgänglig för att 

tillfredsställa honom. 

 

Dominansen av manligt behov och förnekelse av kvinnligt behov, the structure of 

cathexis, hämmar öppna diskussioner mellan könen och begränsar människors möjlighet 

att uppnå ömsesidig tillfredsställelse med respektfulla och säkra sexuella beteenden 

(WHO, 1995; Maharaj, 2001). I den här studien framkom det att kvinnor är blyga och 

inte vågar yttra sig om hur de vill ha den sexuella akten. Kalichman et al., (2005) fann 

att en av tre manliga och kvinnliga informanter anser att kvinnan inte ska prata om sex 

med män. Enligt Rivers et al., (1998) är de viktigaste barriärerna till effektiv och öppen 

kommunikation om sex kvinnans egen inställning att det är opassande för en kvinna att 

prata om sex med risk för att betraktas som översexuell eller att vara vulgär och oartig. 

Lesch och Kruger (2005) menar att mödrarna överför till sina döttrar att sex är en farlig 

aktivitet. Öppna samtal kring sex anses syndigt, opassande och lösaktigt. Enligt Rivers 

och Aggleton (1999) uppmuntras inte den sexuellt aktiva unga kvinnan att diskutera sex 

öppet med sina egna föräldrar utan uppmuntras istället att vara okunnig och utan sexuell 

erfarenhet. Bristande erfarenhet framkom i denna studie som orsak till en kvinnas 

svårigheter att kunna ta sexuella beslut då mannen var kvinnans första partner. 

Campbell (1995) och Urdang (2006) menar att i samhällen där kvinnans oskyldighet är 

synonymt med att vara oskuld kan behovet av att söka information om reproduktiv hälsa 

upplevas som misstänksamt. Att vilja ha information och kunskap kring reproduktiv 

hälsa gör att kvinnan betraktas som lösaktig. Enligt Weiss, Whelan och Rao Gupta 

(2000) är det inte ovanligt att vuxna inte vill ge den unga kvinnan sexualutbildning med 

rädsla för att detta ska leda till sexuell aktivitet. Även när det gäller skolans 

sexualundervisning är unga kvinnor i underläge eftersom de tas ur skolan tidigare än 

unga män (UNAIDS, 1997; 1999). Rivers och Aggleton (1999) hävdar att den unga 
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kvinnan därmed många gånger är oförmögen att prata om behovet av säkert sex med 

partnern. HUYAWAs utvärderingsrapport visar att deras kurser och informationsmöten 

i skolor har lett till tidiga tecken på självförtroende bland unga kvinnor i deras förmåga 

till att öppet yttra sig kring sexuella frågor (Balami, Kabigiza & Lutamigwa, 2007). 

 

Enligt Bond och Dover (1997) har sex inom äktenskapet en annan mening jämfört med 

sex utanför. Inom äktenskapet associeras sex till manlig potens och manlig och kvinnlig 

fertilitet vilket skapar ogynnsamma förhållningssätt till kondomanvändning. Enligt 

UNAIDS (1999) anses modersrollen vara det feminina idealet i många afrikanska 

kulturer. Barn ger en social identitet åt kvinnan och garanterar henne status inom 

släktskapet. The structure of cathexis, som står för de sociala normerna att skaffa barn, 

gör kvinnan sårbar, vilket bekräftas av Leroy et al., (1994), Cleland, Ali och Capo-

Chichi (1999) och UNAIDS (2001). Detta problematiseras av the sexual division of 

power, vilket står för mannens makt och rätt till sexuell frihet, vilket innebär en ökad 

risk för att smittas. Enligt denna studie var det vanligt att mannen hade andra sexuella 

kontakter, även under äktenskapet, vilket samhället har accepterat. Däremot är detta 

beteende inte acceptabelt för kvinnan som döms hårdare än mannen av samhället. 

UNAIDS (2001) menar att mannen socialiseras till att visa sin maskulinitet genom att ta 

sexuella risker i form av oskyddat sex med ett stort antal sexpartners; the structure of 

cathexis. Mannen är uppfostrad att se sex som erövring där antalet erövringar är ett 

tecken på hans manlighet (Campbell, 1995; Wight et al., 2006). Monogami ses inte som 

ett attraktivt tecken på maskulinitet (Campbell, 1995).  

 

Åtskilliga kvinnor i denna studie hade blivit smittade av sina män. Studier visar att 

bland både gifta och ogifta rapporterar mannen fler sexualpartners än kvinnan (Quigley, 

1997; Kapiga & Lugalla, 2002). Om den gifta kvinnan i verkligheten har mer varierat 

sexuellt beteende än hon rapporterar skulle det öka den gifta mannens risk att smittas 

med HIV/AIDS. Det faktum att de flesta gifta kvinnorna tenderar att utveckla AIDS 

senare än deras män indikerar att detta mönster sannolikt inte är så (Zaba & Gregson, 

1998). Vissa kvinnor i denna studie menade att om de hade mer makt att bestämma 

skulle HIV-epidemin kunna minska då kvinnorna är mer ansvarstagande än männen. 

Kvinnorna tänker mer på att värna om familjen medan männen tänker på sexuella 

relationer. 
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Existentiell utsatthet 
Den andra kategorin beskrev hur existentiella aspekter påverkar kvinnans sårbarhet att 

smittas med HIV/AIDS. Kvinnans bristande äganderätt gör henne beroende av mannen 

vilket mannen utnyttjar och bestraffar kvinnan om hon försöker ta sexuella beslut. En 

annan existentiell aspekt är svårighet för den ensamstående kvinnan att kunna försörja 

sin familj. En utväg för att kompensera den bristande ekonomin är att prostituera sig och 

därmed riskera att bli smittad med HIV/AIDS.  

  

Mannens makt över kvinnan, the sexual division of power, visar sig genom att det är 

mannen som står för tillgångar, status, makt och auktoritet. Kvinnan arbetar på mannens 

banan- och kaffeodlingar men saknar kontroll över produkterna; the sexual division of 

labor. Kvinnan får tillgång till mannens jordegendomar och ägodelar genom sin status 

som fru. Genom att använda mannens tillgångar måste hon tillmötesgå mannen sexuellt 

(Lugalla et al., 1999). Kvinnan är oförmögen att förhandla kring sex, i form av 

kondomanvändning, på grund av det ekonomiska beroendet till mannen, vilket bekräftas 

i den här studien. För kvinnan innebär det katastrof om mannen skulle jaga bort henne 

från hemmet eftersom hon då inte längre skulle ha tillgång till plantagen och barnen 

(Lugalla et al., 1999; Hoosen & Collins, 2004). Kvinnorna i denna studie önskade sig 

därför bättre ekonomi eftersom detta skulle öka deras självständighet. Den här studien 

visade att seminarier i samhället om kvinnans rättigheter numera gjort det lättare för 

kvinnan att yttra sig i sexuella frågor. Seminarierna får även mannen att inse att kvinnan 

kan hjälpa till med inkomsten och barnens utbildning genom att få tillgång till betalt 

arbete. De som inte går på seminarier håller dock kvar vid det gamla tankesättet att 

kvinnan inte ska äga något. 

 

Kvinnan har ofta för lite makt inom äktenskapet för att kunna påverka 

kondomanvändning samtidigt som hon har för lite makt utanför dessa relationer för att 

överge ett förhållande som är riskabelt för henne (Heise & Elias, 1995). Pitts, Bowman 

och McMaster (1995) fann att trots att 97 % av kvinnorna uppgav att de smittats av sina 

män var det bara 7 % som uppgav skilsmässa eller separation som en valmöjlighet. 

Enligt Lugalla et al., (1999) löper kvinnor med beslutsfattande autonomi mindre risk för 

HIV/AIDS eftersom de är oberoende av männen, ett oberoende som uppnåtts genom 

utbildning och ekonomiskt oberoende; the sexual division of labor. Lagarde (2001) fann 
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att utbildningsnivån har ett positivt samband med kondomanvändning. Andra studier 

visar dock att nivån på utbildning i sig inte har samband med förmågan att förhandla 

kondom och kondomanvändning (Agha, 1998; Greig & Koopman, 2003). Greig och 

Koopman (2003) menar att sambandet mellan förhandlingsförmågan och ekonomiskt 

oberoende bättre kan förklara kondomanvändning. En ekonomiskt oberoende kvinna 

kan lättare förhandla kondom då hon inte är beroende av mannens potentiella stöd. 

Enligt sjuksköterskan, barnmorskan och rådgivaren Benadeth Kagemulo på ACP 

(enskilt samtal, 12 mars 2007) riskerar dagens ungdomar som växer upp utan tillgång 

till utbildning att gå samma öde till mötes som sina mödrar; att vara ekonomiskt 

beroende av männen och därmed ha begränsade beslutsmöjligheter.        

 

Majoriteten av kvinnorna i denna studie hade primary utbildning, vilken är sju år. 

Många av dessa kvinnor var utsatta för fysiskt våld. Enligt Maman et al., (2002) är en 

kvinna med 13-årig secondary utbildning eller lägre mer utsatt för våld jämfört med en 

som har högre utbildning än secondary utbildning. Detta kan förklaras med att kvinnan 

med högre utbildning har större möjligheter att välja partner och kan också välja om hon 

vill gifta sig eller inte. Hon har också större autonomi och kontroll över tillgångarna 

inom äktenskapet (WHO, 2005). Studier visar att kvinnan som har egen inkomst, 

rapporterar mindre sexuellt- och fysiskt våld (Orubuloye, Caldwell & Caldwell, 1993; 

Straten et al., 1998). 

 

Den här studien visade att kvinnorna tvingades acceptera våld som uppkom genom 

försök att påverka den sexuella relationen. The sexual division of power, som står för en 

fysiskt våldsam partner, begränsar kvinnans beslutsmöjligheter. Dunkle et al., (2004) 

fann ett samband mellan HIV/AIDS och utsatthet för våld eller dominans av partnern i 

form av emotionell eller ekonomisk dominans. En misshandlad kvinna hade 48 % större 

risk att bli smittad med HIV/AIDS än en kvinna som inte misshandlades. Wood, 

Maforah och Jewkes (1998) menar att villkoren och tillfället för sex bestäms av mannen 

genom våld, vilket bekräftas i denna studie. Förklarande faktorer till våld mot kvinnor 

har visat följande situationsfaktorer: mansdominans, manlig kontroll över familjens 

inkomster, rigida könsroller och en känsla av manligt berättigande och ägandeskap av 

kvinnan (Schuler, Hashemi, Riley & Akhter, 1996). Andra faktorer är föreställningar av 

maskulinitet sammankopplad till hårdhet/tuffhet och heder, vilket förs vidare från 

generation till generation (Schuler, Hashemi, Riley & Akhter, 1996; Simpson, 2005). 
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Även kulturella normer där våld är en accepterad metod att lösa konflikter på förklarar 

våldet (Schuler, Hashemi, Riley & Akhter, 1996; Kalichman et al., 2007). Enligt vissa 

kvinnor i denna studie är våldet en manlig strategi att visa vem som har makten. Enligt 

HUYAWAs utvärderingsrapport har seminarier skapat ett ökat medvetande om vikten 

av att minska det sexuella våldet (Balami, Kabigiza & Lutamigwa, 2007).  

 

I denna studie framkom det att kvinnor inte vågar kontrollera sin egen eller begära 

partners HIV-status. Detta skulle innebära risk för att bli bortjagad av mannen och ersatt 

av en annan fru eller bli beskylld för att vara orsak till smittan; the sexual division of 

power. Liknande resultat har erhållits av Lugalla et al., (1999) som menar att denna 

situation leder till att kvinnan undviker frivillig HIV-testning med rädsla för ett positivt 

besked, vilket också bekräftas av rådgivaren Gration Joseph på ANGAZA (studiebesök, 

19 mars 2007). Urassa, Gosling, Pool och Reyburn (2005) visar att kvinnorna inte 

vågade HIV-testa sig av rädsla för sina liv. Mannen bekräftade att kvinnan skulle bli 

utfryst, slagen eller till och med dödad om hon visade sig vara HIV-positiv.    

 

Det är inte ovanligt att kvinnan saknar familjens stöd, vilket bekräftas i denna studie, 

och innebär svårigheter att kunna överge en relation som innebär risk för hennes hälsa. 

Många kvinnor, som vill återvända till sitt barndomshem, uppmanas att vara tålmodiga, 

att vara en bra fru, att vara undergivna och att inte lämna honom; the structur of 

cathexis. Mannen stöds dessutom av kvinnans familj (Buseh, Glass & McElmurry, 

2002). Mtui och Obel (2003) visade att mödrarna inte hjälper sina döttrar, även om de 

utsätts för risker, eftersom detta skulle upplevas generande.  

 

Kvinnorna saknar vanligtvis utbildning. Utöver detta utgör de tunga bördorna av obetalt 

hushållsarbete, barnafödande och barnomsorg restriktioner för att tjäna pengar; the 

division of labor (Manuh, 1998). Den frånskilda kvinnan eller änkan utsätts även för 

hårda ekonomiska konsekvenser vilket kan vara mer stressfullt för henne då hon kan bli 

arvlös eller att någon tar hennes ägor – även om hon har laglig rätt att ärva. Många 

kvinnor saknar dessutom kunskap om sina rättigheter att ärva (Gregson et al., 1998; 

Luke & Kurz, 2002; Walsh, 2005). ACP jobbar med att uppmuntra mannen och kvinnan 

att skriva testamente och utbildar kvinnan i hennes rättigheter att ärva (studiebesök, 15 

mars 2007). Med begränsade möjligheter kan kvinnan tvingas till prostitution för att 

överleva (Gregson et al., 1998; Luke & Kurz, 2002; Walsh, 2005). Det har börjat bli en 
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norm att mannen försörjer kvinnan med materialistiska saker som pengar i utbyte mot 

sexuella tjänster (Lugalla et al., 1999). Av totalt 365 kvinnor i åldern 15-49 år som hade 

en tillfällig sexpartner hade 275 (75,3 %) mottagit pengar för sex (Kapiga & Lugalla, 

2002). I många fall lever kvinnan, som tvingas till prostitution, redan i fattigdom, med 

dålig hälsa och med avsaknad av livsnödvändigheter som till exempel mat vilket gör att 

risken för att smittas med HIV/AIDS inte upplevs som så alarmerande. Risken att 

smittas med HIV/AIDS är ännu en sårbarhet att handskas med för kvinnan, ännu en 

konsekvens av avsaknad av ekonomisk makt (Karim, Karim, Soldan & Zondi, 1995). I 

denna studie framkom att kvinnorna saknade tillräckligt med medel att försörja sig och 

familjen då de blivit änkor. Med barnens bästa i åtanke såg vissa kvinnor ingen annan 

utväg än att prostituera sig, även om det innebar risk att smittas med HIV/AIDS.  

 

Konsekvenserna av AIDS kan bli allvarliga när föräldrarna blir smittade, speciellt för 

den unga kvinnan. Den unga kvinnan tas dubbelt så ofta ur skolan än den unga mannen 

för att vårda sjuka anhöriga, the division of labor, eller för att arbeta för att hjälpa till 

med inkomsten till hemmet (Urdang, 2006), vilket ökar hennes ekonomiska sårbarhet 

när hon växer upp (WHO, 1995). Den utbildade kvinnan är mer informerad om 

HIV/AIDS och kan använda denna kunskap för att undvika riskfyllt sexuellt beteende. 

Högre nivå av utbildning är också associerat med förbättrad socioekonomiska 

förhållanden som kan minska tendenserna att ha sex i utbyte mot pengar (Kapiga & 

Lugalla, 2002). Med bristande utbildning och ekonomi har därför många unga kvinnor i 

sub-Sahara Afrika äldre sexpartners (Luke & Kurz, 2002) då dessa kan ge upp till fyra 

gånger bättre betalning (Wight et al., 2006). Bekymret med äldre sexpartners är att de 

sannolikt haft flera tidigare sexpartners och därmed har blivit exponerade för HIV/AIDS 

(WHO, 2003b). Många unga kvinnor söker även äldre partners i tron att de kan ge dem 

ett bättre liv och hjälpa dem med utbildning och arbetstillfällen (Luke & Kurz, 2002). 

En kvinna i den här studien gifte sig med en äldre man då han ansågs kunna ge henne ett 

bättre liv än de jämnåriga som ansågs vara omogna och enbart intresserade av sex. Den 

äldre mannen var dock smittad vilket hon inte kände till.  

 

The structure of cathexis, i form av emotionell anknytning och normer, kan ha en 

negativ inverkan på kondomförhandling. Kondomer anses kränka kärleken och 

förtroendet i ett förhållande, dessutom associeras kondomer med tillfälliga förhållanden 

och sjukdomar (Bond & Dover, 1997; Macheke & Campbell, 1998; St, Lawrence, 1998; 
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Wingood & DiClemente, 1998). Att vilja använda kondom i fasta förhållanden 

underminerar förtroendet mellan partnerna vilket kan leda till anklagelse för otrohet 

(Maharaj, 2001). Liknande resultat återfanns i denna studie. Enligt Heise och Elias 

(1995) och Maharaj (2001) uppfattas önskan från kvinnans sida att använda 

preventivmedel av vissa män som ett tecken på kvinnans intention att vara otrogen. 

Mannen tror att skydd mot graviditet tillåter en kvinna att vara promiskuös.  

 

I denna studie framkom det att det är lättare för kvinnan att begära kondom i tillfälliga 

förhållanden än inom äktenskapet. Liknande resultat har erhållits i studier som visar att 

det inte är ovanligt att det är svårare för kvinnan att begära kondom i långvariga 

förhållanden än i tillfälliga eller kommersiella förhållanden (Karim, Karim, Soldan & 

Zondi, 1995; Bond & Dover, 1997). Karim, Karim, Soldan och Zondi (1995) fann dock 

att prostituerade får mindre betalt om de kräver att kondom ska användas. Kvinnan som 

insisterar på att kondom används får enbart betalt med en fjärdedel av det normala 

priset. Med den ekonomiska pressen på kvinnan är hon mindre benägen att praktisera 

säkert sex om det innebär en märkbar skillnad i inkomsten. Liknande resultat har 

erhållits i denna studie som visade att kondom inte begärdes på grund av det stora 

behovet av nödvändigheter.  

 

I denna studie framkom att även om männen accepterar kondomanvändning, i hemlighet 

river sönder den. För många kvinnor är kvinnokondomen inte ett alternativ i kampen att 

skydda sig mot risken att smittas med HIV/AIDS på grund av kostnadsskäl. Givetvis 

kan inte kvinnokondom ersätta samhällets sexhandel, dess nedlåtande könsroller och 

dess ohälsosamma könsbaserade maktskillnader. Kvinnokondom skulle däremot kunna 

öka kvinnans empowerment att ha kontroll över sin egen hälsa och kropp (Gollub, 

2000).  

 

Konklusion/Implikationer 
 

Studien visade att kvinnans sexuella beteende och risker för att smittas med HIV/AIDS 

formas i ett samhälle där normer och värderingar anser att kvinnan är lägre stående än 

mannen. Dessa normer och värderingar ledde till kvinnans skyldighet att underkasta sig 

mannen, vilket ärvdes från generation till generation, och försvårade de sexuella 
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beslutsmöjligheterna. Mannens utomäktenskapliga relationer gjorde kvinnorna sårbara 

att smittas med HIV/AIDS som kvinnan inte kunde och fick påverka dessa relationer. 

Ett stort hinder för kvinnorna att kunna bestämma över sin egen sexualitet var deras 

existentiella utsatthet då mannen äger allt och därmed styr kvinnan. Den existentiella 

utsattheten tvingade också dem till prostitution, då de blev änkor. 

 

Påtvingat sex, fysisk misshandel och motvilja till kondomanvändning var vanliga 

händelser i många kvinnors liv som påverkade möjligheterna att skydda sig mot 

HIV/AIDS. Då dessa händelser utgörs av manligt beteende är det av stor vikt att 

framtida preventioner inte bara riktas mot kvinnor utan även fokuserar på männens 

perspektiv. Mycket av arbetet att minska HIV-spridningen ligger på politisk nivå. 

Kvinnor och män behöver förbättrade ekonomiska och utbildningsmöjligheter. De 

styrande sexuella normerna och traditionerna behöver brytas för att uppnå jämställdhet. 

Intressant vore att studera männens attityder till kvinnor, sitt eget riskbeteende och 

sårbarheten att smittas med HIV/AIDS.  
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Introduktion 
 
HIV och AIDS orsakas av Humant Immunbrist Virus. Detta virus lagras i kroppens 
arvsmassa vilket medför att den smittade bär på viruset resten av livet. HIV/AIDS 
smittar genom blod och andra kroppsvätskor. Smittan överförs genom samlag, 
blodtransfusion, injektionsmissbruk och från mamma till barn i samband med graviditet 
och förlossning (Smittskyddsinstitutet, 2007).  
 
I över hälften av alla fall ger HIV symtom tidigt, 1-4 veckor efter smittotillfället. 
Symtomen hos de nysmittade kan vara feber, ont i halsen, huvudvärk, svullna 
lymfkörtlar och utslag som vanligen varar i 1-2 veckor. I senare stadium uppkommer 
andra symtom, och så småningom olika infektionssjukdomar vilket innebär AIDS, när 
immunförsvaret efter flera år försvagas (Smittskyddsläkarförbundet, 2007).   
 
Idag behöver en HIV-diagnos inte innebära att AIDS är nära stundande. Däremot finns 
inget botemedel mot sjukdomen, enbart symtomlindrande behandlingar. Idag finns 
relativt effektiva bromsmediciner mot HIV vilka minskar mängden cirkulerande virus 
och effektivt fördröjer sjukdomsutvecklingen (Smittskyddsinstitutet, 2007). 
Bromsmedicinen har i första hand effekt på fritt förkommande HIV i blodet och hindrar 
virus från att infektera friska celler. Behandlingen kan inledas tidigt, redan under en 
symptomfri period, men påbörjas alltid när kliniska tecken på sviktande immunförsvar 
uppträder. Under de senare stadierna av HIV gäller behandlingen mest att behandla alla 
uppdykande sekundära infektioner (Ericson & Ericson, 1998). Vanliga biverkningar är 
illamående och diarré. Även mardrömmar, yrsel samt anemi (blodbrist) är vanligt. 
Dessa biverkningar kan hanteras genom att byta preparat inom läkemedelsgruppen 
(Gisslén & Sönnerborg, 2002). Biverkningar i form av muskelvärk och huvudvärk är 
också vanligt (Ericson & Ericson, 1998).  
 
Globalt sett är HIV/AIDS en av de fem ledande dödsorsakerna i världen (Piot, Bartos, 
Ghys, Walker & Schwartländer, 2001). År 2005 beräknades 38,6 miljoner människor 
runtom i världen vara smittade med HIV. Siffran med nysmittade HIV-fall beräknades 
till 4,1 miljoner människor och 2,8 miljoner beräknades ha dött som följd av AIDS. 
Sub-Sahara Afrika är det område i världen som är mest drabbat av AIDS. Där bor 
nästan 64 % av alla HIV-positiva i världen, närmare bestämt 24,5 miljoner. Beräkningar 
pekar emellertid på att det nått sin topp i de flesta länder där även om epidemin 
fortfarande ökar i vissa regioner, särskilt i södra Afrika. Länder där HIV också ökar är 
Kina, Indonesien, Papua Nya Guinea, Vietnam, Ukraina och Ryssland. I delar av Indien, 
Kambodja och Thailand sker emellertid numera en minskning av HIV-epidemin 
(UNAIDS, 2006).  
 
År 2005 uppskattades 1,4 miljoner människor i Tanzania vara HIV-positiva (UNAIDS, 
2006). Antalet rapporterade AIDS-fall (16,430) under 2004 var färre än de som 
rapporterades under 2003 (18,929) (Swai et al., 2004). HIV-trenden i Tanzania tyder på 
en relativt stabil epidemi, dock har prevalensen ökat markant i den äldre åldersgruppen 
där den uppnår 13 % bland kvinnor i åldern 30-34 år (UNAIDS, 2006). Det är fler 
AIDS-fall bland kvinnor än hos män i åldersgruppen 20-39 år. Den mest drabbade 
åldersgruppen bland båda könen fortsätter vara 20-49 åringar och likt tidigare år är den 
dominerande smittvägen för HIV/AIDS via heterosexuell kontakt (Swai et al., 2004). 
 
Prevalensen av HIV-infektioner i tätorten i Bukoba beräknades 1987 totalt sett vara  
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24,2 % vilken dock minskade till 18,3 % 1993 där minskningen var speciellt märkbar 
bland kvinnor. Bland landsbygdsbefolkningen minskade den totala prevalensen från  
10 % 1987 till 6,8 % 1996 (Kwesigabo et al., 1998). 
 
Globalt sett beräknas HIV numera vara lika vanligt bland kvinnor som bland män, dock 
kommer kvinnans andel att öka. I Afrika, söder om Sahara, står kvinnan för 75 % av 
alla nya fall bland ungdomar i åldern 15–24 år (UNAIDS, 2006). Giftermål för kvinnan 
kan innebära sårbarhet att drabbas av HIV/AIDS då mannens utomäktenskapliga 
relationer är vanliga och accepterade. Även om kvinnan vet om sin mans 
utomäktenskapliga relationer upplever kvinnan kraftlöshet att förändra situationen och i 
de flesta fall därför tvingas acceptera det (Ackermann & Klerk, 2002). 
 
För kvinnan är möjligheten att kunna neka riskfyllt sex ofta ytterst begränsad. Kvinnans 
utsatta position i förhållande till mannen, med misshandel, sexuella övergrepp, 
fattigdom, prostitution, analfabetism med mera, uppmärksammas allt mer som den 
viktigaste orsaken till att HIV/AIDS inte hejdats (Socialstyrelsen, 2005). En kvinna som 
blivit utsatt för våld löper upp till tre gånger så stor risk för HIV-smitta jämfört med en 
kvinna som inte blivit utsatt för våld (Maman et al., 2002). Hotet om våld, eller det 
faktiska våldet, vid försöken att förhandla säkert sex leder till bristande 
kondomanvändning (WHO, 2003a).  
 
Många HIV-preventionsprogram tenderar att blunda för eventuella kulturella hinder i 
kampen att stärka kvinnans möjligheter att skydda sig (Hobfoll, 1998; Wingood & 
DiClemente, 1998). Numera integreras ett könsperspektiv i programmen mot 
HIV/AIDS då detta är av stor vikt för att förstå hur HIV/AIDS sprids; hur mannen och 
kvinnans roller i samhället ökar sårbarheten för att smittas (Shisana & Davids, 2004). 
 
”Theory of gender and power” kan förklara kvinnans sårbarhet att smittas med 
HIV/AIDS då den tar maktskillnader och könsroller i beaktning. Teorin innefattar tre 
sociala strukturer: the sexual division of labor, the sexual division of power och the 
structure of cathexis. The sexual division of labor innefattar ekonomisk ojämlikhet 
mellan könen. The sexual division of power innefattar ojämlik makt mellan könen. The 
structure of cathexis innefattar emotionell anknytning och sociala normer. Strukturen 
innefattar även hur kvinnan och mannen ska uttrycka sin sexualitet (Wingood & 
DiClemente, 2000). 
 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur tanzaniska kvinnor upplever 
möjligheten att skydda sig mot HIV/AIDS.  
 
Metod 
 
Forskningsansats  
Då avsikten med denna studie var att beskriva hur tanzaniska kvinnor upplever 
möjligheten att skydda sig mot HIV/AIDS användes kvalitativ metodik. Kvalitativ 
metodik används huvudsakligen när forskaren söker djupare förståelse om företeelser, 
interaktioner och händelser (Holme & Solvang, 1997). Data i form av intervjuer 
analyserades genom innehållsanalys, som kan användas inom både kvantitativ och 
kvalitativ forskning. Ett visst mått av tolkning förekommer alltid då text och verklighet 
kan uppfattas på olika vis. Användandet av en innehållsanalys innebär att dela upp data 
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i manifest och latent innehåll. Manifest innehåll innefattar det iakttagelsebara i texten, 
det vill säga vad texten säger. Det latenta innehållet behandlar det underliggande 
innehållet i texten, det vill säga tolkningar av textens underliggande meningar; vad 
texten handlar om (Kondracki, Wellman & Amundson, 2002).  
 
Informanter 
Undersökningsgruppen bestod av 16 HIV-positiva kvinnor från Bukoba, Tanzania. Det 
geografiskt begränsade strategiska urvalet av HIV-positiva kvinnor skedde av 
HUYAWA samt ACP/Bukoba Cathedral med hjälp av deras register över HIV-positiva 
personer. HUYAWA kontaktade ansvariga koordinatorer i det berörda området, vilka 
sedan kontaktade kvinnorna för ett godkännande att medverka i studien. Kvinnorna fick 
information om var och när intervjun skulle äga rum och fick ge ett muntligt samtycke 
om de ville medverka eller inte. De 16 kvinnorna var i åldrarna 27-53 år med en 
medelålder på 36 år; dock saknas ålder på två av kvinnorna. Alla kvinnorna var änkor, 
med undantag av en som fortfarande var gift. Alla kvinnor, utom två som saknade 
utbildning, hade sjuårig primary utbildning.    
 
Datainsamling  
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide användes för att 
kontrollera att alla frågeställningar berördes under intervjutillfället. En intervjuguide 
utgör ett ramverk som intervjuaren utgår ifrån men som ändå tillåter intervjuaren att 
ställa spontana frågor vilket gör intervjun mer lik en vanlig konversation (Patton, 2002). 
Tolk användes för att översätta intervjuerna från engelska till swahili och vise versa. För 
att få kvinnorna att berätta om sina upplevelser ställdes öppningsfrågor: Hur upplevde 
du risken att smittas av HIV/AIDS? Hur upplevde du möjligheten att kunna skydda dig? 
Berätta om eventuella problem? Hur upplevde du relationen mellan män och kvinnor? 
Intervjuerna varade i cirka 20-30 minuter och spelades in på band som sedan 
transkriberades ordagrant av författaren efter hand som intervjuerna genomfördes.   
 
Dataanalys 
Innehållsanalysens första steg är att, genom upprepad genomläsning, få ett 
helhetsbegrepp av materialet och upptäcka det centrala meningsinnehållet (Pattton, 
2002). Data i form av ord, meningar eller paragrafer som relateras till varandra genom 
innehåll och sammanhang, formas till meningsenheter (Graneheim & Lundman, 2004). 
Meningsenheterna, som är av vikt för det som studeras, kondenseras därefter vilket 
innebär att texten reduceras för att bli mer lätthanterlig, utan att ursprungskärnan går 
förlorad (Coffey & Atkinson, 1996). Den slutliga processen innebär att materialet 
abstraheras genom att koder, kategorier och teman skapas ur materialet (Graneheim & 
Lundman, 2004). En kategori utgörs av en grupp koder med liknande innehåll. Ingen 
data får hamna mellan två kategorier eller passa in i mer än en kategori. Dock får ingen 
data relaterad till syftet uteslutas på grund av avsaknad av lämplig kategori 
(Krippendorff, 1980). En kategori relateras huvudsakligen till en deskriptiv nivå av 
innehållet, vilket kan ses som textens manifesta innehåll. För att förtydliga kategorierna 
illustreras dessa med citat tagna från det insamlade materialet. Under analysarbetet 
prövades och omformades kategorierna ett flertal gånger. Under analysprocessen 
utmynnade exempelvis utsagorna ”My husband like me to stay with nothing so I can 
beg him always, so I can obey each and everything, each command so that I can get 
something from my husband” och ”We are transferring from our homes to live in the 
house of the man. And everything you find is always regarded to belong to him. Even if 
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you come with your packing, once you enter the home of the man it belongs to him” till 
underkategorin ”att sakna äganderätt”, vilket sedan ingick i kategorin ”existentiell 
utsatthet”. Slutligen skapas ett tema som sammanfogar de underliggande meningarna 
inom och mellan kategorierna och ger uttryck för det latenta innehållet; det texten 
handlar om (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Etiska aspekter 
Kvinnorna informerades, med hjälp av tolk, om studiens syfte, genomförande och 
konfidentialitet samt att medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta 
utan att ange något skäl (se Bilaga ΙΙ). Materialet förvaras inlåst på säkert ställe.  
 
Resultat  
 
Analysen av intervjuerna resulterade i ett övergripande tema som representerar det 
latenta innehållet i materialet; kvinnans underkastelse i en kultur präglad av manliga 
värderingar. Två kategorier med fyra tillhörande underkategorier beskrev det manifesta 
innehållet av hur tanzaniska kvinnor upplever möjligheten att skydda sig mot 
HIV/AIDS. Se Figur 1.  
 

 

Kvinnans underkastelse i en kultur präglad av manliga värderingar 

Social utsatthet Existentiell utsatthet 

Att 
uppfostras 
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Att mannen 
är otrogen 
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prostituera 
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Figur 1: Tema, kategorier och underkategorier som beskriver hur den manliga kulturen påverkar de 
tanzaniska kvinnornas möjligheter att skydda sig mot HIV/AIDS. 
 
Social utsatthet 
Denna kategori beskrev hur sociala aspekter påverkade kvinnans sårbarhet att smittas 
med HIV/AIDS. Kvinnans risk att smittas med HIV/AIDS ökar genom att mannen bär 
på HIV-smitta på grund av utomäktenskapliga relationer och försvåras av önskan att 
bilda familj. En annan social aspekt är hennes uppfostran, som innebär att kvinnan ska 
behaga och lyda mannen. Detta leder till att förstärka kvinnans underordnade roll och 
därmed försvåras beslutsmöjligheterna för henne. Kategorin innefattade två 
underkategorier: ”att mannen är otrogen” samt ”att uppfostras till lydnad”.   
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Att mannen är otrogen  
Kvinnorna menade att mannen använder kvinnan som ett instrument för att 
tillfredsställa sina sexuella behov. Detta innebär att han har kvinnor även utanför 
äktenskapet, vilket accepterats av samhället. Vissa kvinnor visste dock inte om mannens 
utomäktenskapliga relationer, och en kvinna ingick i ett polygamistiskt äktenskap. 
Enligt kvinnorna bedömer mannen kvinnorna utifrån utseendet. En kvinna som ser 
fräsch ut och som inte har utslag på kroppen anses vara fri från HIV/AIDS. Mannen tror 
dessutom att en smittad kvinna gömmer sig. Mannen vill inte kontrollera sin HIV-status 
då det innebär att det blir känt på klinikerna att han är smittad och då inte kan få fler 
kvinnor. Mannens utomäktenskapliga relationer problematiserades av hans inställning 
att kondom inte ska användas inom äktenskapet. Äktenskap ingås för att skaffa barn. 
Mannen ansåg det enbart nödvändigt att använda kondom utanför äktenskapet, vilket 
han dock inte levde upp till. Vissa kvinnor kände till mannens utomäktenskapliga 
relationer och en kvinna berättade hur hon tvingades till oskyddat sex då mannen ville 
och bestämde att de skulle skaffa barn. Kvinnan saknade rättighet att påverka mannens 
utomäktenskapliga relationer.   
 
”You can not talk more than two sentences without his interference the love affairs. 
Even when you start living together he will not stop these love affairs. So the women are 
being used in the love affairs” (intervju 4).  
 
”We are more vulnerable because the man is counted to have one woman in the house. 
He has many different women outside and he brings the disease in the house and also 
spread many women outside the marriage so that’s why women are more vulnerable” 
(intervju 2). 
 
”The men aren’t afraid at all about this situation about HIV. They just feel it is a 
normal thing so they can deal with women without thinking of HIV […] They say that if 
you could have been infected you couldn’t say, you could hide it” (intervju 1).  

 
”We get married because of the culture, that we have to marry each other to produce 
children” (intervju 12). 
 
”I know the problem with HIV, I was infected from the second husband because he was 
going in the islands and dealing with different women and he came back and we were 
together without using the condom [...]  he wanted to have a child so that’s when we 
started dealing barely” (intervju 15). 

 
Att uppfostras till lydnad 
Kvinnorna uppfostrades till att lyda och respektera mannen, en tradition som ärvs från 
generation till generation. Mannen har makten och någon maktfördelning mellan könen 
existerar inte. Den bristande maktfördelningen upplevdes vara svår att bryta eftersom 
kulturen är sådan och har accepterats av kvinnan som lever med mannen på hans 
villkor. Via kyrkan, vid giftermålet, upplyses dessutom kvinnan om att mannen har 
rättigheter som ska lydas, inklusive sexuella rättigheter. Det finns däremot inga 
förväntningar på att mannen skulle lyssna på kvinnan och respektera henne. Mannen 
hade bristande kunskap angående förhållanden och hur kvinnan ska behagas. Allt fokus 
var på mannens behov och begär vilket ledde till att mannen inte tog hänsyn till 
kvinnans behov och inte förberedde henne sexuellt.  
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”In our culture our parents are teaching us ladies to be under the man” (intervju 12). 
 
”Traditionally the women are under the men. So you have to obey each and everything 
as we are being warned before getting married, ´now that you are getting married you 
should respect the man´. They should never say that you as a man should respect the 
lady. The lady should respect, obey what they are telling you” (intervju 11). 
 
”Here the problem is that of being prepared by the partner. He comes without 
preparing you. But he likes to finish his desire and then go to sleep. During sexual 
intercourse you need to be prepared with your husband, your partner. But now the 
husband has come, he is ready, he likes to get you without preparing you at all. Of 
course it will be painful, it will affect you even psychologically because it looks like 
rape. And sometimes when he is finished he does not wait to see whether you yourself is 
satisfied or not” (intervju 3).   
 
Existentiell utsatthet   
Denna kategori beskrev hur existentiella aspekter påverkade kvinnans sårbarhet att 
smittas med HIV/AIDS. Kvinnans bristande äganderätt gjorde henne helt beroende av 
mannen. Beroendet utnyttjades av mannen genom bestraffningar som i sin tur 
begränsade möjligheten att påverka den sexuella relationen. En annan existentiell aspekt 
för den ensamstående kvinnan var svårigheten att kunna försörja sin familj. En utväg för 
att kompensera den bristande ekonomin var att prostituera sig och därmed riskera att bli 
smittade med HIV/AIDS. Kategorin innefattade två underkategorier: ”att sakna 
äganderätt” samt ”att prostituera sig”.   
 
Att sakna äganderätt 
Kvinnan ägde inget i äktenskapet vilket innebar att hon befann sig i en 
beroendesituation. Vid giftermålet flyttade kvinnan dessutom till mannens hem vilket 
gjorde att mannen ägde till och med de ägodelar kvinnan medförde, även kvinnan själv 
tillhörde mannen. Kvinnans uppgift var att hjälpa till med jordbruks- och hushållsarbete. 
Anställning utanför hemmet tilläts inte då det var mannens ansvar att försörja familjen. 
Att försöka ta beslut eller påverka den sexuella relationen bestraffades med att kvinnan 
inte fick mat eller pengar, eller riskerade att bli bortjagad från hemmet eller att mannen 
ville skiljas. Kvinnan riskerade också att bli ersatt av en annan kvinna om hon bad sin 
make att kontrollera sin HIV-status. Dessutom löpte hon risk att bli beskylld för att vara 
orsak till smittan. Möjligheten att vägra mannen sex försvårades dessutom av bristande 
stöd från kvinnans familj. Kvinnan tvingades acceptera våldet som följde försöken att 
påverka den sexuella relationen eftersom hon inte ägde något. Försök att undvika att ha 
sex ledde till våld. Att neka sex innebar dessutom att hennes respektive misstänkte 
henne för otrohet, att hon fick sina behov tillgodosedda hos någon annan man vilket 
kunde leda till misshandel. För att undvika att bli misshandlad tvingades kvinnan vara 
foglig. Möjligheten att ta egna beslut försvårades av mannens dryckesvanor, eftersom 
han, då han hade druckit, var mer våldbenägen och hade mindre förståelse.      
 
”We always transfer from our homes to go to live in the man’s house or with his family. 
So they have the decision about us. We have no decision about us. We have no decision 
because we have transferred and we are depending on them so we have no saying about 
anything. He can order us, what he wants he should get. We can not say anything” 
(intervju 6). 
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”They want us to remain needy so we have to obey and depend on them” (intervju 15). 
 
”When I decided to say that ´please, today I do not feel well´ or for example to sexual 
intercourse, he tried to agree in the beginning but when I said sometimes ´I do not feel 
well´ he decided to stop bringing necessary things in the house as a punishment” 
(intervju 3). 
 
”It is a problem to the community to know that even if I go home to say that I refused to 
deal with my husband, sexually, I will be wrong. I will be told I was wrong and go back 
to the man. So because of traditions the women can’t make sexual decisions” (intervju 
11).  
 
”Sometimes even beat me. So when I saw that the decisions were not helping, I 
pretended it to become with sick. I pretended to become sick during the night – that I do 
not feel well, I feel sick. Then he said, ´always in the evenings your sickness comes´. My 
husband said, ´always your sickness comes during the night when I need you´. It could 
lead to fighting and beating. So the decision is not stable” (intervju 3).  
 
Att prostituera sig  
Bristande ekonomi var ett stort hinder i kampen att skydda sig mot HIV/AIDS för den 
ensamstående kvinnan. Kvinnans primära behov var att se till att hennes barn hade de 
mest basala behoven tillgodosedda i form av mat och tillgång till skolgång. Eftersom 
kvinnan saknade tillräcklig inkomst, samtidigt som hon hade ensamt ansvar för barnen, 
tvingades hon till prostitution för att kunna ta hand om sin familj. Kvinnan ansåg sig 
inte tillräckligt stark att stå emot mannen. En kvinna berättade hur hon gick med på 
oskyddat sex då hon var i stort behov av att få nödvändigheter som mat och pengar. Att 
prostituera sig som försörjning nämndes av kvinnan som en möjlig inkomstkälla.   
 
”The problems I have did not come from my husband. Because when my husband died I 
had very young children so I was to deal with other men to get the necessary needs to 
bring up my children […] if I could get somebody I could deal with him if he could 
promise me to take my child to school. For example, we are being forced with the 
situation, but we do not go there to enjoy as women. The women are going outside due 
to the forces but not for the luxury most of the time” (intervju 10).  
 
”I can’t stay two days without getting the food for the children. And then I meet the one 
who says that ´I can give you some money, let’s go somewhere to meet´. I am not strong 
enough to say no when I have no food, I have nothing. So I will go to deal with him even 
if I know that I am getting the death” (intervju 13). 
 
Diskussion  
 
Säkerheten hos studiens metodiska utformning fastställdes med hjälp av begreppen 
tillämplighet, överrensstämmelse, trovärdighet och noggrannhet. Med hänsyn till 
studiens syfte ansågs en kvalitativ forskningsansats vara mest tillämplig. Valet och 
definitionen av forskningsproblemet ligger till grund för valet av forskningsansats. 
Studiens tillämplighet anses vara god då alla kvinnor var HIV-positiva. Trovärdigheten i 
studien anses vara god då kvinnorna informerades om studiens syfte, tillvägagångssätt 
och konfidentialitet. Studiens överensstämmelse och noggrannhet stärks i analysen med 
hjälp av intervjucitat samt att analys skett under översikt av handledaren, som har 
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erfarenheter av arbete med kvalitativ metod. Även handledaren i fält har granskat 
resultatet för att utesluta eventuella feltolkningar av data. Användning av tolk, som var 
nödvändigt, är en etisk kontroversiell aspekt då det innebär minskad kontroll av vad 
som framkommit. Risken finns att frågorna och svaren blivit fel översatta, samt att 
utelämnande av svar och egna tillägg inte framkommit. Alla dessa aspekter kan 
innebära att viktig information gått förlorad.  
 
Resultatet i denna studie visade att mannen anses vara överlägsen kvinnan, vilket även 
bekräftas av Hoosen och Collins (2004). I denna studie framkom att föräldrar och 
kyrkan poängterar kvinnans åliggande att lyda mannen; the sexual division of power. 
När det gäller HIV/AIDS är det oundvikligt att inte diskutera könsskillnader som en 
orsak till smittan (Lugalla et al., 1999). Kalichman et al., (2005) fann att både mannen 
och kvinnan bekräftar könsrelaterade attityder som representerar traditionella, 
underordnade och passiva roller för kvinnan, där majoriteten anser att kvinnan ska lyda 
mannen. Kvinnan ska uppfylla traditionella könsroller genom att vara foglig, speciellt i 
sexuella relationer; the structure of cathexis. Simpson (2005) fann dock att en man som 
växt upp med en fader som deltagit i hushållsarbetet själv deltog i hushållsarbete och 
tog hand om barnen. Mannen ansåg också att det skulle finnas jämställdhet mellan 
könen i äktenskapet. Hoosen och Collins (2004) menar att kvinnan tvingas respektera 
och acceptera mannens beslut då han är auktoritetsfiguren och anses ha mer makt; the 
division of power. Sex anses vara kvinnans skyldighet att ge mannen och hon har ingen 
möjlighet att neka eftersom de är gifta. Detta leder till att hon tvingas till sex utan tanke 
på sitt eget behov, vilket bekräftas i denna studie. Enligt Lesch och Kruger (2005) 
upplever kvinnan att sex är något som händer henne, det har inget att göra med vad hon 
känner, vill eller önskar. Hon tvingas enbart hantera de emotionella och psykologiska 
konsekvenserna.  
 
Dominansen av manligt behov och förnekelse av kvinnligt behov, the structure of 
cathexis, hämmar öppna diskussioner mellan könen och begränsar människors möjlighet 
att uppnå ömsesidig tillfredsställelse med respektfulla och säkra sexuella beteenden 
(WHO, 1995; Maharaj, 2001). I denna studie framkom att kvinnor är blyga och inte 
vågar yttra sig om den sexuella akten. Rivers et al., (1998) fann att kvinnan anser det 
opassande med diskussioner om sex med risk för att betraktas som översexuell och att 
vara en dålig kvinna eftersom det anses vulgärt och oartigt att prata om sex. Enligt 
Lesch och Kruger (2005) överför mödrarna till sina döttrar att sex är en farlig aktivitet. 
Öppna samtal kring sex anses som syndigt, opassande och lösaktigt. Heise och Elias 
(1995) anser att de kulturella barriärerna till öppna sexuella konversationer mellan 
mannen och kvinnan och förväntan att kvinnan ska vara undergiven istället för påstridig 
bidrar till låg kondomanvändning. 
 
Enligt Bond och Dover (1997) har sex inom äktenskapet en annan mening jämfört med 
sex utanför. Inom äktenskapet associeras sex till manlig potens och manlig och kvinnlig 
fertilitet vilket skapar negativa attityder till kondomanvändning. Enligt Albertyn (2003) 
innebär föräldraskap status för både mannen och kvinnan som bekräftar deras 
maskulinitet respektive femininitet. För kvinnan kan det innebära stigmatisering i form 
av diskriminering att inte ha barn. The structure of cathexis, som står för de sociala 
normerna att skaffa barn, gör kvinnan sårbar, vilket bekräftas av Leroy et al., (1994) och 
Cleland, Ali och Capo-Chichi (1999). Detta problematiseras av the sexual division of 
power, vilket står för mannens makt och rätt till sexuell frihet vilket innebär en ökad 
risk för att smittas. Enligt denna studie var det vanligt att mannen hade andra sexuella 

 8



 

kontakter, även under äktenskapet, vilket samhället har accepterat. Däremot är det inte 
acceptabelt för kvinnan som blir dömd hårdare än mannen av samhället för ett sådant 
beteende. Enligt UNAIDS (2001) socialiseras mannen till att visa sin maskulinitet 
genom att ta sexuella risker i form av oskyddat sex med upprepade och ett stort antal 
sexpartners; the structure of cathexis. Dessutom uppfostras mannen att se sex som 
erövring där antalet erövringar är ett tecken på manlighet och monogami som ett 
oattraktivt tecken på maskulinitet (Campbell, 1995). Mtui och Obel (2003) fann att 
mannen anser det vara en del av den manliga karaktären att uppvakta vackra kvinnor 
och ha flera sexual partners.  
  
Mannens makt över kvinnan visar sig genom att det är mannen som står för tillgångar, 
status, makt och auktoritet. Kvinnan arbetar på mannens banan- och kaffeodlingar men 
saknar kontroll över produkterna; the sexual division of labor. Kvinnan får tillgång till 
mannens jordegendomar och ägodelar genom sin status som fru (Lugalla et al., 1999). 
Det ekonomiska beroendet av mannen gör kvinnan oförmögen att förhandla kring sex, 
vilket bekräftas i den här studien.  För kvinnan är det en katastrof om hennes man skulle 
jaga bort henne från hemmet, eftersom hon då inte längre har tillgång till plantagen och 
barnen (Lugalla et al., 1999; Hoosen & Collins, 2004). Kvinnorna önskade sig därför 
bättre ekonomi eftersom detta skulle öka deras självständighet. Enligt Dilger (2003) 
anser både unga män och kvinnor det inte bara acceptabelt utan även åtråvärt att 
kvinnan bidrar till familjens tillgångar genom småskaliga affärer. Samtidigt är de rädda 
för att en överdriven önskan om pengar leder till att traditionella ansvarsområden 
negligeras, speciellt om kvinnan tjänar mer pengar än mannen. Detta hot mot förändring 
av tidigare sociala hierarkier har lett till att många unga män och kvinnor vill återgå till 
de tidigare könsrollerna.  
 
Den här studien visade att kvinnorna tvingades acceptera det våld som uppkom genom 
försök att påverka den sexuella relationen vilket ledde till sex på mannens villkor. The 
sexual division of power, som står för en fysiskt våldsam partner, begränsar kvinnans 
beslutsmöjligheter. Wood, Maforah och Jewkes (1998) fann att manligt våld och 
sexuellt påtvingande dominerar kvinnans sexuella relationer som bestämmer villkoren 
och tillfället för sex, vilket bekräftas i denna studie. Enligt Kalichman et al., (2005) 
ansåg en av fem att våldtäkt vanligtvis är kvinnans eget fel, vilket indikerar att kvinnan 
anses vara lägre stående än mannen. Förklarande faktorer till våld mot kvinnan har visat 
följande situationsfaktorer: mansdominans, manlig kontroll över familjens inkomster, 
föreställningar av maskulinitet sammankopplad till hårdhet/tuffhet och heder, rigida 
könsroller, en känsla av manligt berättigande och ägandeskap av kvinnan och kulturella 
normer där våld är en accepterad metod att lösa konflikter på (Schuler, Hashemi, Riley 
& Akhter, 1996).  
 
I denna studie framkom det att kvinnor inte vågar kontrollera sin egen eller begära 
partners HIV-status. Detta skulle innebära risk för att bli bortjagad av mannen och ersatt 
av en annan fru eller bli beskylld för att vara orsak till smittan; the sexual division of 
power. Enligt Lugalla et al., (1999) anklagar mannen ofta kvinnan för att vara orsak till 
HIV-smitta om hon visar symptom vilket får kvinnan att undvika frivillig HIV-testning 
vilket också bekräftas av Urassa, Gosling, Pool och Reyburn (2005) som visar att 
kvinnan inte vågade HIV-testa sig av rädsla för sitt liv. Mannen bekräftade att kvinnan 
skulle bli utfryst, slagen eller till och med dödad om hon visade sig vara HIV-positiv. 
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Kvinnorna saknar vanligtvis utbildning. Utöver detta utgör de tunga bördorna av obetalt 
hushållsarbete, barnafödande och barnomsorg restriktioner på möjligheten att tjäna 
pengar; the division of labor (Manuh, 1998). Med tanke på kvinnans brist på avlönat 
arbete och hennes ansvar för familjen är det inte förvånande att hushåll med ansvariga 
kvinnor är oproportionerligt fattiga (Heise & Elias, 1995). Den frånskilda kvinnan eller 
änkan riskerar hårda ekonomiska konsekvenser i form av risken att förlora hem, jordlott 
och andra ägodelar genom att bli arvlös eller att någon tar hennes ägor – även om hon 
har rätt att ärva. Många kvinnor saknar dessutom kunskap om sina rättigheter att ärva. 
Med begränsade möjligheter kan hon tvingas till prostitution för att överleva (Gregson 
et al., 1998; Luke & Kurz, 2002, Walsh, 2005). I många fall lever kvinnan, som tvingas 
till prostitution, redan i fattigdom, med dålig hälsa och med avsaknad av 
livsnödvändigheter som till exempel mat vilket gör att risken för att smittas med 
HIV/AIDS inte upplevs som så alarmerande. En hög risk för att smittas är ännu en 
sårbarhet att handskas med, ännu en konsekvens av avsaknad av ekonomisk makt 
(Karim, Karim, Soldan & Zondi, 1995). I denna studie framkom det att kvinnors 
primära prioritering är att kunna ge barnen mat för dagen. Då de saknar tillräckligt med 
medel för att försörja sig och familjen och med barnens bästa i åtanke såg vissa ingen 
annan utväg än prostitution, även om det innebar att smittas med HIV/AIDS.  
 
Konsekvenserna av AIDS kan bli allvarliga när föräldrarna blir smittade, speciellt för 
den unga kvinnan. Ofta blir den unga kvinnan tagen ur skolan för att ta hand om 
familjen vilket ökar hennes ekonomiska sårbarhet när hon växer upp (WHO, 1995). The 
division of labor, som står för att förpassa kvinnan till en vårdande roll är också en 
riskfaktor för att smittas av HIV/AIDS. Den utbildade kvinnan är mer informerad om 
HIV/AIDS och kan använda sin kunskap för att undvika riskfyllt sexuellt beteende. 
Högre nivå av utbildning är också associerat med förbättrad socioekonomiska 
förhållanden som kan minska tendenserna att ha sex i utbyte mot pengar (Kapiga & 
Lugalla, 2002). Med bristande utbildning och ekonomi har därför många unga kvinnor i 
sub-Sahara Afrika äldre sexpartners (Luke & Kurz, 2002). Bekymret med äldre 
sexpartners är att de sannolikt haft flera tidigare sexpartners och därmed blivit 
exponerade för HIV/AIDS (WHO, 2003b). Många unga kvinnor söker även äldre 
partners i tron att de kan ge dem ett bättre liv och hjälpa dem med utbildning och 
arbetstillfällen (Luke & Kurz, 2002). En kvinna i den här studien gifte sig med en äldre 
man då han ansågs kunna ge henne ett bättre liv än de jämnåriga som ansågs vara 
omogna och enbart intresserade av sex. Den äldre mannen var dock smittad vilket hon 
inte kände till.    
 
The structure of cathexis, som står för emotionell anknytning och normer, kan ha en 
negativ inverkan på kondomförhandling. Kondomer anses kränka kärleken och 
förtroendet i ett förhållande, dessutom associeras kondomer med tillfälliga förhållanden 
och sjukdomar (Bond & Dover, 1997; Macheke & Campbell, 1998; St,Lawrence, 1998; 
Wingood & DiClemente, 1998). Att vilja använda kondom i fasta förhållanden 
underminerar förtroendet mellan partnerna vilket kan leda till anklagelse för otrohet 
(Maharaj, 2001). Liknande resultat återfanns i denna studie då kvinnorna dessutom blev 
misshandlade vid misstanke för otrogenhet.  
 
I denna studie framkom det att det var lättare för kvinnan att begära kondom i tillfälliga 
förhållanden än inom äktenskapet. Liknande resultat har erhållits i studier som visar att 
det inte är ovanligt att det är svårare för kvinnan att begära kondom i långvariga 
förhållanden än i tillfälliga eller kommersiella förhållanden (Karim, Karim, Soldan & 
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Zondi, 1995; Bond & Dover, 1997). Karim, Karim, Soldan och Zondi (1995) fann dock 
att prostituerade får mindre betalt, bara en fjärdedel av det normala priset, om de kräver 
kondom. Den ekonomiska pressen på kvinnan kan göra henne mindre benägen att 
praktisera säkert sex om det innebär en märkbar skillnad i inkomsten. Liknande resultat 
har erhållits i denna studie som visade att kondom inte begärdes på grund av behovet av 
nödvändigheter.  

 
Som en röd tråd genom studien löper kvinnans underkastelse och underordnade roll i en 
manlig kultur. Normer och värderingar leder till kvinnans skyldighet att underkasta sig 
mannen, vilket ärvs från generation till generation. Mannens utomäktenskapliga 
relationer har dessutom accepterats av samhället. Kvinnan saknar därmed rätten att 
påverka dessa relationer. Ett stort hinder för kvinnan att kunna bestämma över sin egen 
sexualitet är hennes existentiella utsatthet då mannen äger allt och därmed styr kvinnan. 
Att tvingas till prostitution är en annan risk att smittas med HIV/AIDS.  
 
Påtvingat sex, fysisk misshandel och motvilja till kondomanvändning är vanliga 
händelser i många kvinnors liv som påverkar möjligheterna att skydda sig mot 
HIV/AIDS. Då kvinnans sårbarhet att smittas med HIV/AIDS i stor grad utgörs av 
manligt beteende är det av stor vikt att preventioner och studier inte bara riktas till 
kvinnor. I framtida studier vore det intressant att studera mannens attityder till kvinnan, 
sitt eget riskbeteende och sårbarheten att smittas med HIV/AIDS.  
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Letter of information to the woman 

 

My name is Lina Jönsson and I’m studying Public Health Science at Halmstad University 

in Sweden. For my master’s degree I’m writing about women’s´ perceived possibility of 

protecting themselves from getting infected with HIV/AIDS. To get an understanding of 

the chosen subject I would appreciate if you would share with me your experiences about 

the subject. The interview will go on during approximately half an hour and I will be 

using a tape-recorder. Your participation is voluntarily and you can whenever you want 

to break off the interview without giving any explanation. You will be anonymous and all 

material will be treated strictly confidentially.   
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