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Sammanfattning    
HIV/AIDS har i många år setts som ett stort hälsoproblem världen över. Trots det går 
framstegen för att hindra sjukdomens frammarsch sakta. Sydafrika är ett av de hårdast 
drabbade länderna i världen. Landets unika historia försvårar det hälsofrämjande 
arbetet. Syftet med den här studien är att undersöka sjuksköterskors roll i att förhindra 
spridningen av HIV/AIDS i Missionvale, en kåkstad utanför Port Elizabeth i Sydafrika.  
Genom en empirisk kvalitativ intervjustudie undersöktes fenomenet. Sju sjuksköterskor 
som arbetar i Missionvale intervjuades. Resultatet visar att sjuksköterskor där har en 
betydelsefull roll i arbetet att förhindra spridningen av HIV/AIDS i området. De anser 
sig ha en roll i att uppmärksamma riskpatienter genom uppmuntran till och utförandet 
av HIV- test. I mördavården ser sjuksköterskan sig ha en roll i att hindra smittspridning 
från mamma till barn. Människor tar inte viruset på allvar, sjuksköterskorna upplever 
därför att utveckling av allmänhetens kunskap är viktig, liksom uppmuntran till 
patienters egenansvar i frågan. I uppsatsen diskuteras bland annat sjuksköterskans 
skyldigheter i förhållande till patientens egenansvar gällande förhindrandet av HIV-
spridningen.   
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INLEDNING 

I vår sjuksköterskeutbildning har vi ofta påmints om den hälsofrämjande rollen i vårt 
framtida yrke. Vi har studerat vikten av att tillämpa passande didaktiska strategier för att 
nå fram till och motivera patienter. Dessutom har hållbar hälsa både globalt och lokalt 
diskuterats flitigt genom utbildningen. Vi fann båda ämnena intressanta och frågade oss 
vad sjuksköterskor gör för att arbeta hälsofrämjande i andra delar av världen. Det är 
svårt att ta miste om att HIV/AIDS är ett stort hälsoproblem världen över, det har inte 
undkommit oss heller. Vi bestämde oss för att åka till ett av världens HIV-tätaste 
område för att undersöka hur sjuksköterskor där arbetar hälsofrämjande med 
HIV/AIDS. 
 
 
BAKGRUND 

HIV/AIDS globalt 
Varje år dör 1,6 miljoner människor i humant immunbrist-virus (Human 
immunodificiency virus (HIV)). Årligen insjuknar tre miljoner individer och totalt i 
världen uppskattas 35 miljoner vara drabbade (Malmquist, Norrby & Hagberg 2016). 
HIV är ett virus som angriper immunförsvaret. Immunförsvaret blir då försvagat och 
kroppen kan inte skydda sig mot infektioner och vissa typer av Cancer. Förvärvat 
immunbristsyndrom (Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)) kan utvecklas i 
ett avancerat stadie av HIV-infektionen. Det finns i nuläget inget botemedel eller vaccin 
mot sjukdomen, men Antiretrovirus (ARV) kan göra att människor kan leva ett längre 
liv genom att det kontrollerar viruset och förebygger spridning (World Health 
Organization (WHO) 2016). Ett stort antal HIV-forskare hävdar att ett vaccin mot HIV 
kan finnas tillgängligt innan 2030 om det investeras tillräckligt mycket resurser i 
forskningen (Jamison el al. 2014). 
 
Viruset överförs exempelvis genom blodsmitta eller sexuell kontakt. Oskyddat samlag 
och återanvändning av kanyler står för en stor andel av smittspridningen. Viruset kan 
även överföras till ett barn från dess mamma under graviditeten, under förlossningen 
eller via bröstmjölk efter födseln. Viruspartiklarna har ingen gynnsam miljö utanför 
kroppen och sprids därför varken genom luft, vatten eller kontakt. Alltså kan en person 
inte smittas genom att krama, dricka ut samma glas som eller kyssa en HIV- positiv 
person (1177 Vårdguiden 2015). Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att bara 
60 procent av de som har viruset är medvetna om det och uppger att många inte har 
tillgång till att testa sig. Rädsla för skam och diskriminering påverkar det förebyggande 
arbetet eftersom många inte går och testar sig och därmed diagnostiseras sent (WHO 
2016; UNAIDS 2016).  
 
Spridningen av HIV minskar i många delar av Afrika men i vissa delar av Europa och 
Asien ökar HIV-prevalensen (Vilhelmsson & Tengland 2016, s. 59). 
Folkhälsomyndigheten uppger att HIV/AIDS även finns i Sverige, trots att spridningen 
har en något nedåtgående trend (Folkhälsomyndigheten 2016). I Ryssland har antalet 
HIV- positiva fördubblats under de senaste tio åren. Siffran av ungdomar som dör i 
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AIDS världen över har stigit de senaste åren. Det tros bero på att det än idag är en 
svårnådd grupp (Vilhelmsson & Tengland 2016, s. 240).  
 
Kunskaperna om viruset är bristfällig, tillochmed bland vårdpersonal. I Kina har 
sjuksköterskeutbildningen endast lite undervisning inom sexualkunskap och 
könssjukdomar, vilket leder till okunskap i ämnet. I en studie gjord av Chen och Han 
tillfrågades 177 sjuksköterskor i Kina om sina kunskaper om smittspridning av 
HIV/AIDS. 64,4 procent av de tillfrågade svarade att HIV kan smitta genom offentliga 
toaletter och simbassänger (Chen & Han 2010). Förekomsten av HIV/AIDS i landet är 
förhållandevis låg, jämfört med andra delar av världen. Dock har spridningshastigheten 
ökat under de senaste åren. Det är därför av stor vikt att Kina tar problematiken på 
största allvar (Ministery of Health of the People’s Republic of China 2012). I Nepal 
lever ungefär 50,200 människor med HIV. Trots att mycket arbete har lagts på att 
försöka besegra stigmatiseringen av ämnet är det fortfarande det största hindret för att 
nå ut med information om HIV/AIDS och kunna erbjuda vård (USAID 2017). I en 
studie, vars syfte var att undersöka sjuksköterskestudenters i Nepal syn på och kunskap 
om HIV/AIDS, svarade 7 procent av de 28 tillfrågade att "Det bästa för alla är om 
AIDS-patienter tar sitt liv". 25 procent i samma grupp höll med i påståendet "Människor 
med HIV/AIDS förtjänar sitt öde". En klar majoritet av studiedeltagarna uppgav även 
att de inte ville vara i samma rum som en HIV-drabbad person (Mahat & Eller 2009). 
Studier har visat att även HIV/AIDS-drabbade personer i Turkiet utsätts för 
diskriminering i form av våld, rädsla och förkastelse, trots att sjukdomen varit känd i 
landet i över 20 år och ökar i antalet fall (Akgun Kostak, Unsar, Kurt, & Erol 2012).  
  
Stora satsningar har lagts på det globala hälsoarbetet i världen. Vad som ska räknas till 
hälsoarbete är dock en omtvistad fråga eftersom begreppet ”hälsa” är svårdefinierat 
(Vilhelmsson & Tengland 2016, ss. 20-21). Enligt Dahlberg och Segersten handlar 
hälsa om en inre och yttre balans. Tillståndet hälsa är sundhet, att personen gör sunda 
val, upplever välbefinnande och friskhet i kroppen. Hälsa innebär olika för olika 
individer och speglar människans aktuella livssituation. Trots ogynnsamma 
levnadsförhållanden och svår sjukdom kan människan skapa sig ett bra liv med god 
hälsa (Dahlberg & Segersten 2010, ss. 47-49). HIV/AIDS anses skapa stort lidande för 
den drabbade och leder till förtidig död om det inte behandlas (1177 Vårdguiden 2015). 
Prevention av sjukdomen ses som en viktig fråga inom det globala hälsoarbetet 
(Vilhelmsson & Tengland 2016, ss. 20-21).  
 
FN (Förenta nationerna) med WHO i spetsen avgav vid millenniumskiftet ett löfte till 
världens fattigaste och mest utsatta människor. Löftet beskrevs i det som kom att kallas 
Millenniemålen och bestod av beskrivningen av åtta mål med syftet att förbättra livet 
för några av världens fattigaste individer innan år 2015. “Ingen ska behöva dö i 
sjukdomar som går att förebygga eller bota på grund av att man inte har råd med 
medicin” skrev WHO år 2000. Målen tog upp punkter om jämställdhet mellan kvinnor 
och män, minskad barnadödlighet, hållbar utveckling och säkrad skolgång (WHO 
2015). Mål nummer sex löd: “Stoppa spridningen av HIV, AIDS och andra sjukdomar” 
(WHO 2014). Arbetet kring mål nummer sex har varit relativt framgångsrikt jämfört 
med de övriga målen. Mest framgång har uppnåtts i Afrika, söder om Sahara där 
sjukdomsspridningen är som mest omfattande. Mellan 2001 och 2014 minskade antalet 
rapporterade nyinfekterade HIV- fall med 38 procent i området. Det kan låta som en 
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imponerande procentsiffra men bara under 2013 nyinsjuknade 2,1 miljoner människor i 
HIV i området, varav en kvarts miljon var barn. Ett framsteg som anses vara 
Millenniemålens förtjänst är att fler HIV- positiva i världen har fått tillgång till 
bromsmediciner, vilket har lett till att personerna kan leva längre och att färre barn 
riskerar att drabbas av HIV vid födseln. År 2014 hade 38 procent av vuxna och 25 
procent av barn med HIV tillgång till bromsmediciner (Vilhelmsson & Tengland 2016, 
s. 239-240). 
 
Trots framstegen anses arbetet med att eliminera ojämlikheterna i hälsa världen över gå 
allt för långsamt. Kritiker hävdar att det kan var möjligt att plana ut orättvisan under 
bara en generation om större resurser läggs på att hindra infektionssjukdomar, såsom 
HIV (Vilhelmsson & Tengland 2016, s. 239-240). Den framstående filosofen vid Yale 
universitet och direktör för The Global Justice Program, Thomas Pogge (Pogge & 
Horton 2008) argumenterar att utvecklingen av sjukvård och ekonomi i fattiga områden 
skulle kunna gå betydligt fortare om världen går samman för att skapa en mer jämlik 
tillvaro. Pogge hävdar vidare att alla människor bär på en moralisk skyldighet att 
minska ojämlikheterna i världen. Det handlar inte om välgörenhet utan om självklara 
mänskliga rättigheter. 
 
Nya satsningar har gjorts för att fortsätta den globala hälsoutvecklingen. The 17 
Sustainable Development Goals eller FN:s Globala mål för hållbar utveckling 
publicerades år 2015 för att bygga vidare på Millenniemålen och uppnå det som de 
misslyckats med (United Nations 2015). Det har riktats mycket kritik mot målen som 
ansetts vara för vagt formulerade (Vilhelmsson & Tengland 2016, s. 226). Ett av målen 
handlar om att helt stoppa utbredningen av AIDS innan år 2030 men påståendet saknar 
evidensbaserat underlag vilket har lett till att det ifrågasatts om det är rimligt och 
genomförbart (Yamey 2014). 
 

HIV/AIDS i Sydafrika 
I Sydafrika finns 56,5 miljoner invånare och 7,1 miljoner av dem är drabbade av HIV 
vilket gör landet till ett av världens mest utsatta (NE 2017). 19 procent av alla världens 
HIV- positiva lever i Sydafrika (UNAIDS 2016). 56 procent av de drabbade i landet har 
tillgång till bromsmediciner. HIV/AIDS frågan i Sydafrika har länge varit kontroversiell 
och kunskapen om sjukdomen bristfällig. Det märks inte minst då den förut sittande 
presidenten Thabo Mbeki rekommenderade vitlök och rödbetor som botmedel istället 
för bromsmediciner. Människor som bor på landsbyggden i Sydafrika är särskilt utsatta 
eftersom de saknar tillgång till vård. Den minimala sjukvård som erbjuds tampas med 
bristande resurser (NE 2017). I Artikel av Delobelle et al. (2009) beskrivs det att 
sjuksköterskor på Sydafrikas landsbygd upplever att de gör förebyggande åtgärder som 
att använda handskar. Det finns dock brister i vården då nålar återanvänds för att 
resurserna är för dåliga. Sjuksköterskorna uttrycker att mediciner inte finns i tillräckligt 
stor utsträckning, vilket skulle kunna göra en avgörande skillnad för vården av de 
drabbade. 
  
Sydafrika har en unik historia där rasdiskriminering har varit reglerad i lag genom 
Apartheid. Tanken bakom Apartheidsystemet var att dela upp alla olika folkgrupper och 
raser som fanns i landet. Äktenskap över rasgränserna förbjöds och offentliga platser 
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delades upp för "vita" och "icke-vita".  Svarta fick bo för sig, färgade, indier och asiater 
tilldelades också egna respektive områden (Höglund 2016). Historiskt sett byggdes 
stadskärnorna till den vita, rika minoriteten medan de svarta, fattiga arbetarna som 
utgjorde majoriteten av befolkningen fick bo trångt utanför städerna. Tillgången till el 
och rent vatten i de områdena är än idag bristfällig vilket gör att hygienen inte alltid är 
tillfredsställande. Infektioner och sjukdomar sprids därför snabbt. Även HIV sprids fort 
i områdena där människor lever tätt inpå varandra (Findley & Ogbu 2011). Sjukvården 
är präglad av de klasskillnader som blivit en följd av det förflutna. Det är fortfarande de 
högre klasserna som har tillgång till mest resurser. Sjukvården är betydligt sämre i 
fattiga områden där majoriteten av invånarna är svarta (Delobelle et al. 2009). Apartheid 
avskaffades 1993, men de uppdelade områdena finns fortfarande kvar i form av 
kåkstäder (Höglund 2016). Missionvale, förort till Port Elizabeth i Sydafrika med sina 
cirka 70,000 invånare är exempel på en sådan kåkstad. Statlig registrering av invånarna 
saknas, varpå befolkningsmängden är en grov beräkning utförd av en privat, ideell 
klinik vid namn Missionvale Care Center (MCC) som är verksam i området. I 
Missionvale finns endast en statlig vårdcentral, efterfrågan om vårdkontakt är stor. 
Anställda på MCC estimerar att 80 procent av Missionvales invånare är HIV-positiva. 

 

Sjuksköterskans roll 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska i både Sverige och Sydafrika 
beskrivs att sjuksköterskor ansvarar för att ge möjligheter till patienter att förbättra och 
bibehålla sin hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2014; South Africa Nursing Council 
2013). International Council of Nurses (ICN) påminner sjuksköterskor världen över om 
vilket etiskt ansvar de bär gentemot sina patienter. I ICN Code of Ethics beskrivs de 
grundläggande etiska skyldigheterna. Sjuksköterskan ansvara för att främja och 
återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014). Begreppet lidande förklaras av Wiklund (2003 ss. 97-99) som en form av förlust 
eller hot för människan. Det kan innebära en förlust av kontroll och är ofta kopplat med 
skuldkänslor. Gemensamt kan de känslorna bidra till att människor sluter sig till sig 
själv och inte vill prata om sitt lidande med andra människor. Lindande kan innebära ett 
hot för ens identitet vilket leder till ett problem som försöks lösas eller hamnar i läge av 
förnekelse och undviks. 

Forskning visar att sjuksköterskan kan ha en inflytelserik roll i främjande av hälsa. 
Sjuksköterskeledd undervisning i USA har visat sig förbättra patienters hälsa och 
levnadsvanor. Det har beskrivits i en studie som undersökte framgångarna av en 
intervention med mål att motivera överviktiga patienter med högt blodtryck till att äta 
nyttigare samt gå ner i vikt. Interventionen, som tagits fram och letts av sjuksköterskor 
visade en signifikant förbättring i deltagarnas BMI och kosthållning (Jarl, Tolentino, 
James, Clark & Ryan 2014). Framgångsrika, sjuksköterskeledda HIV/AIDS-preventiva 
åtgärder har också konstaterats. Arbetet i Thailand kan ges som exempel, där AIDS är 
den femte vanligaste dödsorsaken (Centers for Disease Control and Prevention 2013). 
2003 tog Thai Ministry of Public Health initiativ till det som kom att kallas 
ALLIANCE, ett samarbete mellan olika parter med mål att ta i tu med den då växande 
HIV/AIDS problematiken i landet. ALLIANCE tog fram strategier för att minska 
sjukdomsspridningen och ansåg att sjuksköterskans roll i arbetet bör berikas och 
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utvecklas. Organisationen anställde allmänsjuksköterskor som skolades i att genom 
olika uppdrag i små samhällen verka för att minska spridningen och öka kunskapen om 
viruset hos befolkningen. Landet har sedan dess haft stora framgångar i att hålla 
sjukdomsspridningen i schack (Potempa, Phancharoenworakul, Glass, Chasombat & 
Cody 2009). Även en interventionsstudie (Idongesit et al. 2008) gjord i Nigeria visar att 
sjuksköterskan kan ha en väsentlig funktion i det HIV-preventiva arbetet. 
Sjuksköterskor där har undervisat ungdomar om HIV/AIDS. Det har visat att 
ungdomarna fått en betydligt större kunskap om viruset och dess smittvägar. Vanligtvis 
får målgruppen endast information från sin familj eller lärare om risken att bli smittad. 
Men studien visar att undervisningen från just sjuksköterskor ökade ungdomarnas 
kunskaper markant.  

Historiskt sett har sjuksköterskor världen över varit i framkant i vården och 
förebyggandet av HIV/AIDS. Yrkesgruppen är oftast i kontakt med HIV drabbade 
patienter och kan tilldela strategier att hantera både fysiska och psykiska besvär. De har 
tillgång till kunskap och erfarenheter att kunna ändra på attityden till och miljön kring 
diskussionen om HIV i samhället. Den bristande kunskapen hos befolkningen om 
sjukdomen har skapat en rädsla av att smittas och många av de drabbade har blivit 
uteslutna från samhället och utsatta för våld. Patienter som har HIV har beskrivit att 
skammen som kommer av att bli drabbad kan vara värre än symtomen från sjukdomen i 
sig. Stigmatiseringen av ämnet och diskrimineringen av de drabbade kan leda till att 
människor inte går och testar sig och därför inte får reda på sin status eller 
behandlingsmöjligheter (Sowell & Phillips 2010). Minskad skam och diskriminering 
samt ökad kunskap av HIV/AIDS kan göra stor skillnad och framförallt leda till att 
människor går och testar sig (Delobelle et al. 2009). I artikeln av O‘Bryan, Jadavji, Kim 
och Gill (2011) har det vists att HIV- positiva gravida kvinnor och mammor får utstå en 
stor mängd skam och diskriminering. Kvinnorna erbjuds rådgivning och utbildning av 
sjuksköterskor om amning och spridningsrisk av HIV samt tillgång till bromsmediciner. 
Det innebär att många av de har tillgång till kunskap om spridningsrisk av HIV till 
barnet, men råden följs inte på grund av tryck från familj, skam och kulturella aspekter. 
Kvinnor får utstå diskriminering om de inte kan ta hand om sitt barn på ett ansett 
värdigt sätt, till exempel att kvinnor ska amma sitt barn. Skammen och brister i stöd från 
familjen leder till att kvinnor tar dåliga medicinska beslut. Det har visats att genom 
arbete för att utveckla förståelse, minska stigmatisering och förnekelse bland 
befolkningen kan spridning av HIV mellan mamma och barn minska.  

Studier har visat att sjuksköterskor i Sydafrika efterfrågar mer kunskap om olika 
aspekter i HIV/AIDS vård liksom smittrisk och spridningsfaktorer. De upplevde att 
HIV/AIDS spridning har påverkat deras arbetsbörda med ökad stress och att de saknar 
kunskap för att vårda de drabbade. Sjuksköterskorna uttrycker vidare att de inte får 
tillräckligt stöd i form av resurser och utbildning från regeringen och därför inte haft 
möjligheter att sprida kunskap vidare (Delobelle et al. 2009).  
 
 
 
 
 



 6 

De som önskar bli sjuksköterska i Sydafrika behöver en kandidatexamen i Nursing 
science. Utbildingen pågår på heltid i fyra år (Filmater 2017). Efter avklarad utbildning 
kan personen registrera sig hos South Africa Nursing Counsil och därmed bli 
legitimerad och få titeln ”Sister” eller ”Sir”. Att kalla dem något annat anses oförskämt, 
vilket är anledningen till att författarna valt att använda de benämningarna när de 
hänvisar till sjuksköterskorna i Missionvale.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 

HIV/AIDS är en av världens vanligaste orsaker till sjukdom, lidande och död. Trots det 
finns inget vaccin eller botemedel. Kunskap om hur viruset smittar tampas med 
fördomar och rädsla, vilket leder till att HIV-drabbade personer blir utsatta för 
diskriminering och utanförskap. Bristande resurser i vården hämmar arbetet att hindra 
spridningen av HIV och skapar svårigheter att ge bästa möjliga vård. Tidigare forskning 
har visat att sjuksköterskor kan ha en betydelsefull roll i hälsofrämjande arbete eftersom 
det är den yrkesgrupp som har mest kontakt med patienter. De har nära, vårdande 
relationer med många individer och kan därigenom få en inflytelserik roll i samhället.  
Genom att få en uppfattning om sjuksköterskans nuvarande roll i arbetet att hindra 
spridningen av HIV/AIDS på utsatta platser kan områden som brister belysas. På det 
sättet kan en förståelse fås för var resurser bör läggas för att optimera de förebyggande 
insatserna.   
 
 
SYFTE 

Att undersöka hur sjuksköterskor i Missionvale, Sydafrika ser sin roll i att förhindra 
spridning av HIV/AIDS.  
 
 
METOD  

Data 
Vetenskapliga artiklar till bakgrunden och diskussionen togs fram med artikelsökningar 
i databasen Cinahl. Cinahl valdes för sin inriktning på omvårdnadsvetenskap, dessutom 
rekommenderas databasen av Högskolan i Borås. Sökorden ”nurse*”, ”HIV/AIDS” och 
”prevent*” användes till den första sökningen. Svårigheter att hitta relevant information 
inom området ledde till att även Google sökmotor användes initialt för att söka upp 
relevanta källor i ämnet. Myndigheter och organisationers hemsidor la grunden till delar 
av bakgrunden. Sökning av artiklar och informationskällor gjordes främst innan resan 
till Sydafrika. Eftersom det var dålig uppkoppling till internet i Sydafrika fanns det 
begränsade möjligheter att göra en utvecklad sökning av referenser på plats. Därför 
söktes fler källor efter hemkomst till Sverige. Cinahl användes även till den sökningen 
men sökorden: ”mother*”, ”child*”, ”spread” och ”HIV/AIDS”.  
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Studiedeltagarna var legitimerade Systrar som arbetade inom primärvården i 
Missionvale. De hade 1-6 års utbildning och mellan 3- 35 års arbetserfarenhet. Alla 
informanter var kvinnor. Sju intervjuer utfördes varav sex användes för att forma 
resultatet.  
 

Datainsamling 
Studien har en empirisk ansats med kvalitativ deskriptiv metod. Ostrukturerade 
intervjuer utfördes för att nå svar på syftet. Enligt Olsson och Sörensen (2011, ss.131-
132) är metoden tidskrävande och skildrar ett fenomen genom beskrivningar och 
kategorier. Det har betydelse om informanten svarar på det som intervjuaren frågar för 
att få fram giltig och användbar information till kvalitativ forskning.  

Studien bygger på ett icke slumpmässigt, typiskt urval. Diverse hjälporganisationer som 
är verksamma i Sydafrikas kåkstäder kontaktades innan avresa och tillfrågades om de 
hade möjlighet att skapa kontakt med sjuksköterskor som ville medverka i studien. En 
privat, ideell vårdcentral i Missionvale besvarade förfrågan och initierade kontakten. 
Inklusionskriterierna innefattade att informanterna skulle vara legitimerade 
sjuksköterskor som arbetade i HIV-drabbade områden. Urvalet bestod av legitimerade 
Systrar i Missionvale som har kontakt med patienter som är drabbade eller löper risk att 
drabbas av HIV. Sjukdomen är stort utspridd i Missionvale och därför hade alla Systrar 
i området mer eller mindre kontakt med den typen av patienter.  

Intervjuerna utfördes på engelska, vilket är ett av huvudspråken i landet. En av 
Systrarna arbetade på en privat välgörenhetsklinik och de övriga sex på en statlig 
vårdcentral. Intervjuerna utfördes i Systrarnas undersökningsrum. Muntlig tillåtelse 
gavs av chefssystern på den statliga kliniken att utföra intervjuerna. Under samma 
eftermiddag tillfrågades Systrar om de ville delta och intervjuades därefter mellan sina 
patientbesök samma dag. Författarna utförde tre intervjuer vardera på den statliga 
vårdcentralen. På grund av tidsbrist valdes intervjuerna att utföras separat. Intervjun 
med Systern på den privata kliniken utfördes en vecka senare med båda författarna 
närvarande. Intervjuerna pågick mellan 4 – 20 minuter och spelades in med diktafon och 
mobiltelefon. Ljudfilerna säkerkopierades så fort som möjligt till privat dator. Alla 
intervjuer inleddes med samma fråga ”What is your role as a Sister in preventing the 
spread of HIV/AIDS?” Följdfrågorna ställdes därefter för att uppmana informanterna till 
att utveckla sina svar, tillexempel ”Tell me more.” och ”What do you mean?”. Efter 
intervjuerna transkriberades och avidentifierades det inspelade materialet noggrant till 
dator. Författarna transkriberade hälften av intervjuerna var och kontrollerade sedan 
varandras transkriptioner genom att lyssna och läsa igenom den andres text. När 
transkriberingen var färdig skrevs texten ut på papper i två kopior.   

Dataanalys 
Analysen bygger på Elo och Kyngäs (2008) induktiva analysprocess för kvalitativa 
studier. Analysen, som Elo och Kyngäs beskriver, uppnås genom tre faser som benämns 
förberedande-, organisations- och rapporteringsfas. Förberedelsefasen går ut på att 
fördjupa sig i datan och uppmärksamma meningsbärande begrepp i texten. I nästa fas 
organiseras datan genom öppen kodning, skapande av kategorier och slutligen 
abstraktion. Nästa steg är att presentera resultatet i kategorier, det som Elo och Kyngäs 
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kallar rapporteringsfasen. För att analysen ska vara så trovärdig som möjligt är det 
viktigt att visa en tydlig koppling mellan den insamlade datan och resultatet. Det uppnås 
exempelvis genom direkta citat eller tabeller. Dessutom höjs trovärdigheten om 
analysprocessen beskrivs så tydligt som möjligt. 

De utskrivna intervjuerna lästes var för sig flertalet gånger för att lära känna materialet. 
Kommentarer skrevs om textens innehåll vid sidan av texten på papperskopian. Med 
hjälp av kommentarerna togs bärande koder fram och diskuterades därefter. Gruppering 
utfördes av koderna så likheter, samband och skillnader i datan kunde urskiljas. Olika 
färg på överstyckningspennor användes för att tydliggöra kopplingen mellan koderna. 
Gruppering är det sista steget där analysen hålls textnära, utan medveten tolkning av 
materialet. Vidare utfördes abstraktion av intervjumaterialet genom att tolka in 
grupperingarna i olika subkategorier. När det sågs ett samband mellan flera av 
subkategorierna samlades de under samma kategori. Under processen skedde 
omplaceringar av kategorier och subkategorier flertalet gånger. 

 

Tabell 1. Visar ett exempel på hur författarna har gått tillväga när de format koder, subkategorier och 
kategorier utifrån textdata.  

 

 

Efter att ha analyserat intervjuerna kunde tre tydliga och återkommande kategorier 
urskiljas. Den första kategorin handlar om Systrarnas roll i att se till att HIV tas på 
allvar. Den andra kategorin beskriver Systrarnas roll i att uppmuntra patienter till 
egenansvar. Den tredje och sista kategorin rör Systrarnas roll i utförandet av rutintest 
och smittprevention.   

 

 

Citat Kondensering Kod  Subkategori Kategori 

.. it's our role also to tell 
them 'cause some of the 
patients are maybe not 
educated and then... So we 
have to with every visit we 
make sure that the patient 
knows how to prevent or 
what to do to prevent HIV. 
And we tell them, especially 
here in the solity of the 
clinic. With every visit we 
provide them with condoms, 
because most of us are 
sexually active so we have to 
make sure when they leave 
they leave with condoms. 

Patients not 
educated.  

Make sure the 
patient know that 
to do to prevent 
HIV. 

Provide/leave 
with condoms.  

 

Giving 
knowledge of 
prevention thru 
condom use.    

 

Uppmuntra 
kondomanvän
dning 

 

Uppmuntra till 
egenansvar. 
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Kategorier  Subkategorier 
 

Se till att HIV tas på allvar 
 

 

- Utveckla kunskapen hos allmänheten 

- Undervisa ungdomar 

 

Uppmuntra till egenansvar  

 

 

- Uppmuntra kondomanvändning 

- Uppmana patienter att testa sig 

 
 

 

Rutintest och smittprevention 

 

- Uppmärksamma och testa riskpatienter  

- Undervisa om spridningsrisk till barn 

Tabell 2. Visar analysens slutliga kategorier och subkategorier. 

Forskningsetik 
Det är inte alltid lätt att veta var gränsen går för vad som är etiskt försvarbar forskning. 
Studier som involverar människor väcker en särskilt het debatt. Genom forskningsetiska 
principer erhåller forskaren regler och riktlinjer om hur etiskt försvarbar forskning ska 
bedrivas. Forskningsdeltagare får inte exponeras för fysisk skada, psykisk påfrestning 
eller kränkning med mera. Det här grundläggande kravet kallas individskyddskravet och 
kan delas upp i fyra tydligare delar som kallas informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I grund och botten verkar alla huvudkraven 
för att bevara intigriteten och självbestämmandet hos de individer som väljer att 
medverka i forskningen. Informationskravet beskriver att forskaren är skyldig att ge 
forskningsdeltagaren information om att dennes medverkan i studien alltid är frivillig 
och att deltagandet närsomhelst kan avbrytas. Deltagarna måste alltid ge sitt samtycke 
till att medverka i forskningen och forskaren har en skyldighet att se till att deltagarna 
inte går att identifiera eller spåra (Vetenskapsrådet 2017).  
 
Vid intervjutillfällena i den här studien fick deltagarna tydlig information om att deras 
medverkan var frivillig och konfidentiell. De informerades om studiens syfte samt om 
intentionen med uppsatsen. Informationen gavs muntligt och erbjöds även i skriftlig 
form. Alla tillfrågade gav sitt samtycke till medverkan. Det inspelade materialet 
förvarades utan åtkomst för obehöriga. Transkriberingen av den inspelade datan skedde 
utan att utomstående hade möjlighet att höra och/eller läsa materialet. De transkriberade 
texterna sparades på privata datorer. Det avidentifierade, skrivna intervjumaterialet 
lästes även av handledare på Högskolan i Borås för konsultation.   
 
Vid utförandet av studien togs hänsyn till Vetenskapsrådets riktlinjer för genomförandet 
av empirisk forskning inom vården. Studien har inte genomgått någon form av etisk 
prövning. Enligt Högskolan i Borås (2017) behöver inte uppsatser på kandidatnivå 
genomgå prövning. Human Sciences Research Council (2017) kontaktades för etisk 
prövning i Sydafrika inför intervjuerna. Dock behövdes ingen sådan prövning eftersom 
studien inte avses publiceras.  
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RESULTAT 

Se till att HIV tas på allvar  
En stor del i Systrarnas roll med att hindra spridningen av HIV handlar om att informera 
och undervisa patienter. Undervisning om hur viruset sprids, vad det gör med kroppen 
och hur man kan skydda sig ansågs som viktiga informationsområden.  
 
Utveckla kunskapen hos allmänheten 

Utifrån samtalen med Systrarna i Missionvale framkom att det är av stor betydelse att 
invånarna förstår hur allvarligt det är att drabbas av HIV. Om varje individ förstår 
allvaret av sjukdomen kommer de också se till att göra allt de kan för att skydda sig från 
den. Förhoppningen är att patienterna tar till sig informationen och lyssnar till 
Systrarnas råd så att spridningen av HIV minskar. Systrarna såg sin roll i att rätta till 
felaktiga uppgifter om HIV/AIDS som en central del i det spridningsförebyggande 
arbetet.  

Inom primärvården skedde undervisning om HIV/AIDS dagligen när Systrarna såg ett 
tillfälle att lära ut. De intervjuade Systrarna uppgav att det är viktigt att upprepa 
informationen vid varje besök för att se till att patienten verkligen uppfattat vad som 
sagts. Det visade sig ofta att patienter har felaktiga uppfattningar om viruset. I många 
fall har patienterna okunskap om hur HIV sprids och behandlas. Det beror främst på att 
information om sjukdomen utlämnats av människor med bristande kunskap i ämnet. 
Patienter som har fått felaktig information tenderar att begå stora misstag när det gäller 
att skydda sig mot och försöka bota HIV. Exempelvis vänder sig vissa till häxor och 
medicinmän för alternativmedicinska behandlingar som enligt Systrarna kan göra mer 
skada än nytta.   

You know we black people have got witchcraft--- They believe someone has bewiched 
them. Then they go to traditional medicine where they give like five liters [of fluid to 
drink] and you must vomit. --- Then it provokes mostley dihorrea- they clean the 
stomach inside -which is another dehydration. And the people die. - Syster 2  

Systrarna ser det som sin roll att korrigera de felaktiga uppfattningarna som finns om 
HIV så att allmänheten vet hur de korrekt ska förhålla sig till viruset. Dessutom bör 
Systrarna informera om vad HIV är och hur sjukdomen yttrar sig. Patienter vet inte 
vilka symtom som kan vara kopplade till HIV. De kommer till kliniken med långvariga 
besvär av förkylningar och hudutslag och blir överraskade när det visar sig att det är 
HIV de drabbats av. Patienterna tycks ofta inte förstå allvaret med sjukdomen. De 
intervjuade Systrarna uppgav att patienterna som inte insåg allvaret med sjukdomen inte 
heller tog till sig vårdarnas information Vårdpersonal kan och bör vara den som tar 
första steget till att informera om HIV men det är upp till var och en att lyssna och ta till 
sig den givna informationen samt följa råden.  
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We can do so much to a certain point, you see? It's all up to the patient to say "Ok, I'm 
going to take my medication. I'm going to come to the clinic" and all that but I think 
it's... we should take the first step, na? To educate the patients.- Syster 1  

Vikten av att Systrarna håller sig uppdaterade om den senaste forskningen och råden 
rörande HIV/AIDS framkommer i intervjuerna. Forskning om viruset görs konstant och 
därför ändras och uppdateras information och mediciner hela tiden. Systrarna såg det 
som sin roll att känna till nyheterna i ämnet så att de kunde förmedla den senaste, 
korrekta informationen till sina patienter, samt känna till de senaste framstegen som 
gjorts i forskningen.  

Undervisa ungdomar  

Informanterna uttryckte att ungdomar är en särskilt sårbar grupp som riskerar att smittas 
av HIV. Ungdomarna hade ofta en felaktig eller ignorant syn på hur HIV sprids och var 
slarviga med att använda kondom. Systrarna ser det som sin roll att uppmärksamma 
riskgruppen och ge dem tydlig information om viruset för att förebygga spridning. Flera 
av sjuksköterskorna nämnde specifika situationer med unga kvinnor som är sexuellt 
aktiva utan att skydda sig. Många av de intervjuade Systrarna uttryckte att de kände 
frustration över att de unga, oaktsamma kvinnorna inte tycktes ta viruset på allvar och 
försökte uppmana dem till större aktsamhet.   

Like I had this one girl, she's twentyone, I think. --- She's been with this boy now for 
three months, doesn't use condoms. --- I said to her 'You're playing Russian Roulette 
with your body!'.  - Syster 7 

Den bristande skolundervisningen om HIV/AIDS tas upp som en tänkbar orsak till 
ungdomarnas okunskap i ämnet. De intervjuade Systrarna antog att det kunde ha att 
göra med tidsbrist hos lärare, alternativt att den hälsoundervisning som tidigare gavs av 
Systrar har tagits bort från skolplanen. Troligtvis på grund av bristande ekonomi hos 
skolorna.   

 My child said that at grade one they had a talk about "SIV". She couldn't even say 
"HIV"! 'We learned about SIV', she said.  - Syster 2  

 

Uppmuntra till egenansvar  
Systrarna i Missionvale anser att patienterna är skyldiga att ta till sig den information de 
förser dem med. De säger att patienterna har ett ansvar att sköta om sig själva. Varje 
individ bör se efter sin egen hälsa och skydda sig. Patienterna har också ett ansvar att 
sköta sin sjukdom om de testas positiva och se till att de inte smittar andra. Tydligt 
framträdande utifrån analysen var Systrarnas roll i att motivera patienterna till att 
använda kondom samt ta reda på sin HIV-status. 
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Uppmuntra kondomanvändning   

Användning av kondom ses som det absolut lättaste och viktigaste sättet att hindra 
spridning av HIV via sexuell kontakt. Systrarna lämnade ut kondomer gratis till 
patienterna med uppmaning om att använda dem. I väntsalarna och vid 
patienttoaletterna fanns också gratis kondompaket att ta med sig för de som ville. 
"Condomize!" var en fras som flitigt användes av Systrarna som uppmaning till 
patienterna att skydda sig under samlag.  
Patienterna ansågs ignoranta och oaktsamma med kondomanvändning, trots att de är 
medvetna om att det finns mycket HIV i området. Det är ett naturligt fenomen hos 
människor att tro att något hemskt inte ska hända en själv, gav Systrarna som en tänkbar 
anledning. Till och med patienter som testats positiva förnekade eller ignorerade sitt 
tillstånd. Det gör Systrarnas informationsgivande och motiverande roll något 
komplicerad eftersom personerna inte tar till sig informationen.  

Särskilt ungdomar är mycket slarviga med att använda kondom. Också vuxna som inte 
uppfattade eller ignorerade allvaret i att de löpte risk att drabbas av HIV var slarviga 
med gummit. HIV- positiva personer som tog sin behandling hade i vissa fall den 
felaktiga uppfattningen att de inte kan smitta andra när de tar sina mediciner och 
skyddade sig därför inte. Systrarnas roll blev i det läget att förklara att 
bromsmedicinerna inte botar patienten från sjukdomen, utan endast bromsar 
sjukdomens förlopp. Många kvinnliga patienter som uppgav att de inte skyddar sig 
under samlag, gav anledningen att de använder p-piller eller annat preventivmedel. 
Vissa kvinnor hade alltså inte en tanke på att skydda sig från HIV eller könssjukdomar, 
utan hade bara i åtanke att skydda sig från oönskad graviditet.  

Systrarna vad duktiga att dela ut kondomer med "Condomize!"-uppmaningar men pratar 
också om patientens egenansvar i frågan. Systrarna kan, av självklara anledningar, inte 
tvinga någon att använda kondom. Det enda Systern kan göra är att se till att det finns 
kondomer tillgängliga samt uppmana patienterna att använda dem, men sedan är det upp 
till var och en att faktiskt följa råden. Dock framkommer det att även ledande personer i 
samhället, såsom lärare, präster och andra högt ansedda personer i kåkstaden bör vara 
engagerade i att forma invånarna till att fatta informerade beslut angående oskyddat 
samlag och annat som leder till en risk att drabbas av viruset eller föra det vidare.   

My work is important but everyone must be equiped with the information so that it 
doesn't only be my job, na? Because this effects the whole community so it must be the 
whole communitys job. – Syster 2  

Uppmuntra patienter att testa sig  
Systrarna såg det som sin roll att uppmana patienter som tros bära på viruset att testa 
sig. Genom att Systrarna sedan informerar den positiva patienten om hur hen ska gå till 
väga för att inte sprida smittan vidare är förhoppningen att smittspridningen ska minska. 
Ett HIV-test går fort att utföra. Det krävs endast en droppe kapillärt blod som  snabbt 
tas från patientens finger. Resultatet kommer sedan efter två minuter. Trots att det kan 
verka som en mycket enkel procedur möter Systern många utmaningar när det kommer 
till att få patienter att testa sig. HIV-test får enligt lag endast utföras med patientens 
godkännande. Systrarna uttryckte att det var en utmaning att få människor att testa sig 
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för att patienterna ibland helt enkelt inte vill veta testsvaret. Vissa personer lever hellre i 
ovisshet än med skammen att vara HIV- positiv. Systrarna uppgav att de ibland var 
tvungna att tjata på patienterna för att de skulle testa sig.   

Even if you [the patient] say 'I'm not ready, I'm not ready', the client refuses --- I'm 
gonna’ talk again. 'When are you going to test?' until it's in you, 'I want you to go and 
test for HIV --- to rule out HIV'. –  Syster  2  

En viktig del i Systerns roll att hindra spridningen av HIV är att identifiera HIV- 
positiva personer. Information om HIV och kondomanvändning ges till alla patienter 
men HIV- positiva måste vara extra aktsamma eftersom de kan sprida viruset vidare. De 
måste vara medvetna om att de bär på en smitta och att de kan föra smittan vidare om de 
inte vidtar försiktighet. ”Know your status!” var en typisk fras som Systrarna försökte 
etablera och syftade då på att alla bör veta sin HIV-status. Eftersom sjukdomen initialt 
är symtomfri kan den drabbade till en början inte veta om den är smittad eller inte. 
Förhoppningen men frasen var att motivera Missionvales invånare till att HIV-testa sig 
regelbundet. 

 

Rutintest och smittprevention  
Genom att upptäcka nysmittade individer kan Systrarna i Missionvale försöka se till att 
personen inte för viruset vidare. Systrarna har en betydelsefull roll i mödravården, där 
smittpreventionen från mor till barn är väsentlig för att inte barn blir ska bli drabbade av 
HIV.  
 

Uppmärksamma och testa riskpatienter   
Systrarna såg det som sin roll att uppmärksamma symtom som kan vara ett tecken för 
HIV och testa de personerna. Det för att identifiera positiva personer och ge dem 
information om att de bär på en smitta samt hur de gör för att inte sprida smittan vidare. 
På det sättet kan spridningen förhindras.  

If somebody comes with a headache or a skinrash, you understand? First thing you 
think before you treat the client, you ask this client when last tested for HIV. – Syster 3  

Missionvale har hög HIV-prevalens och Systrarna som arbetar i området bör därför 
alltid se HIV som en potentiell diagnos. Eftersom HIV- positiva får ett försvagat 
immunsystem är tidiga tecken för sjukdomen i många fall hudutslag eller Tuberkulos. 
Alla patienter som kommer med de åkommorna uppmanas därför att testa sig. Patienter 
som har ådragit sig en könssjukdom rutintestas för HIV, eftersom de uppenbarligen har 
haft oskyddat samlag. Även gravida kvinnor rutintestas av samma anledning. Systrarna 
nämner att de ibland är tvungna att motivera de blivande mammorna till att testa sig för 
barnets skull. Barnet kan inte själv skydda sig mot HIV men mamman kan se till att 
barnet inte drabbas. 
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If I do the pregnancy test that is positive, I say: ”Today your fear of needles must end, 
because bloods must be taken.---And whether you want it or not to test the other times 
today you must say: Yes, I'm testing because of this child I'm carrying", na? In this age 
no child should be born HIV- positive. - Syster 2  

 

Undervisa om spridningsrisk till barn  

Systrarna anser sig ha en betydande roll i arbetet att förhindra spridningen mellan 
mamma och barn. Många gravida kvinnor vet inte om att de kan smitta sitt barn. 
Systrarna vill informera alla kvinnor om innebörden av och riskerna med att vara HIV- 
positiv och skaffa barn. Patienterna får tillgång till undervisning och strategier som kan 
användas för att förhindra spridningen. Om gravida kvinnor tar ARV regelbundet kan 
sjukdomen hållas i schack och därmed inte drabba barnet. Den hälsoundervisning som 
Systrarna erbjuder inom mödravården har en positiv inverkan på HIV-spridningen. Det 
reducerar risken att barn drabbas av en livslång sjukdom som leder till att de behöver ta 
mediciner resten av livet. 

Systrarna känner sig tvungna att vara tydliga och strikta i sin roll mot mammorna för att 
de ska ta sina läkemedel och testa sig. Systrarna anser sig ha en betydelsefull roll men 
trycker på att mamman i slutändan är den som främst kan påverka barnets framtida 
hälsa. Mammorna har för lite information och ignorerar ofta den information som de 
får. Arbetet försvåras i det fattiga området Missionvale, där staten ger barnbidrag och 
människor skaffar barn för att få en inkomst. HIV- positiva kvinnor vill skaffa barn 
även om de inte står på någon behandling och inser inte att barnet påverkas av deras val. 
Det har förekommit tillfällen då Systrarna fått ge råd om eller försökt hindra kvinnor 
från att skaffa fler barn eftersom de inte tar sina mediciner. 

I mean she's had four kids, she's positive; she's not taking her treatment. She's been with 
her boyfriend for a year and now she wants to fall pregnant again. No, no, no, no, no! I 
mean then I just loose the plot. Then I will...tell them exactly what I think. Yeah, 'cause 
like I mean that is just... ‘So you're gonna' kill an innocent baby...by having this... 
You're not on treatment so you're gonna' infect the child!’, I said. - Syster 7 

Hälsoundervisning för gravida kvinnor om amning är en stor del i det förbyggande 
arbetet mot spridning. Undervisningen innehåller information om att mammorna ska 
amma i max sex månader därefter gå över till flaska. Systrarna berättar om tillfällen då 
patienter inte haft kunskap om att HIV kan spridas genom amning och kommit till 
kliniken i ett försent skede. Det kan bero på att informationen varit bristfällig vid 
tidigare vårdmöten eller att patienten inte tagit HIV på allvar.   

You still get people like breastfeeding. She's tested today, she's still breastfeeding. She 
didn't know. The child is two years and she's taking out the breast here in front of me. 
Hey! They must go to education about breastfeeding. Because the child could have been 
infected. – Syster 2 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Alla har någon form av förförståelse utifrån tidigare erfarenheter. Förförståelsen 
påverkar det personen ser, hör och möter. Genom att ha en öppenhet ökar chanserna att 
möten leder till överraskningar eller oförutsägbar information som finns i den andra 
personens erfarenheter och livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, s. 184). Trots att 
författarna var medvetna om vikten av att tygla sin förförståelse var de oerfarna inför 
uppgiften. Tankar kring hur sjuksköterskans roll i Sydafrika såg ut gällande det 
hälsoförebyggande arbetet fanns innan studien påbörjades. Exempelvis fördomar kring 
att skam och stigmatisering av HIV/AIDS skulle ha en större inverkan på 
sjuksköterskans roll än det som senare framkom i resultatet. Även om försök gjorts att 
inte influeras av fördomar i ämnet kan förförståelsen påverkat resultatet.  
 
Systrarna i Missionvale hade många åsikter i forskningsfrågan och mycket erfarenheter 
att dela med sig av. Den kvalitativa ansatsen med intervjuer var därför en gynnsam 
metod. Samtalen gjorde studien intressant och en förståelse för företeelsen uppnåddes. 
Blanketter med frågor om hur Systrarna ser sin roll i att hindra spridning av HIV skulle 
endast ha visat vad Systern själv anser att hon gör. Patientens mottagande av 
information, som visade sig vara en betydande faktor i arbetet att förhindra spridning, 
skulle troligen inte framkommit i ett sådant frågeformulär.  
 
Intervjuerna utfördes på engelska. Författarna är bekväma med att prata engelska men 
har svenska som modersmål. Tolkningen av den insamlade datan kan ha formats på ett 
annorlunda sätt om intervjuerna utförts på modersmål. Enligt Olsson och Sörensen kan 
intervjuarens frågor och intervjuteknik vara mångtydiga och uttryck kan ha olika 
betydelse beroende på var ifrån intervjuaren kommer. Olika uttryck har olika betydelse 
för informanten vilket leder till att de ger olika svar (Olsson & Sörensen 2011, s.133). 
Innan avresa diskuterades studiens frågeformuleringar med handledare vid Högskolan i 
Borås. Handledaren gav vägledning om hur utförandet av intervjuerna ungefärligt bör 
gå till. Trots att studiens syfte i slutändan blev väl besvarat hade det underlättat om en 
mer utstuderad intervjumetod tillämpats. Dessutom hade det styrkt trovärdigheten av 
studiens slutliga resultat ytterligare. Ingen testintervju utfördes, vilket skulle varit 
fördelaktigt för att testa frågeformuleringen.   
 
Intervjuerna utfördes utan bokad tid, informanterna var inte förberedda inför mötena. 
Intervjuerna blev därför spontana och avslappnade trots att de utfördes under tidspress. 
På grund av mötenas spontana karaktär fick Systrarna ingen tid att i förväg tänka ut vad 
de skulle nämna i samtalet. Under intervjuerna närvarade endast en intervjuare och en 
informant vilket kan haft en inverkan på samtalet. När endast en intervjuare är i rummet 
kan ”två-mot-en-underläge” undvikas. Trost skriver i sin bok om utförandet av 
kvalitativa intervjuer, hur en person som intervjuas av två intervjuare kan känna ett 
underläge. Situationen kan, medvetet eller omedvetet, upplevas som ett maktövergrepp 
mot informanten. Vidare beskriver Trost att platsen där intervjun utförs har inverkan på 
intervjun och därmed också insamlad data. Informanten bör känna sig lugn och trygg på 
platsen (Trost 2010, ss. 65-67). Intervjuerna till den här studien utfördes i Systrarnas 
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mottagningsrum, vilket kan hävdas vara en bekant och trygg miljö för dem. Dock kan 
kritig riktas mot om miljön kan anses som lugn med tanke på den stressiga atmosfären 
som ofta infinner sig i vårdmiljöer.  
   
Resultatets utformning skedde initialt av författarna var för sig och påverkades troligtvis 
av deras olika tolkningar. Sex av sju intervjuer inkluderades till analysen. En av 
intervjuernas längd var otillfredsställande för att få en bred bild av fenomenet, vilket 
ledde till exkludering av intervjun. Att intervjuerna utfördes på sjuksköterskor som 
arbetade inom primärvården kan påstås vara fördelaktigt eftersom de har en 
förebyggande roll av hälsa i samhället. Resultatet hade möjligtvis sett annorlunda ut om 
informanterna arbetade inom andra instanser, till exempel slutenvården. Enbart 
kvinnliga sjuksköterskor intervjuades. Det är av intresse att överlägga om manliga 
sjuksköterskor eventuellt hade bidragit till en annan vinkel på resultatet. 
 
Studiens trovärdighet är hög eftersom en beprövad analysmetod har använts för att 
analysera intervjumaterialet. Trovärdigheten stärks ytterligare genom de citat som 
presenterats i resultatet. Dessutom har en tydlig metodbeskrivning formulerats.   
 

Resultatdiskussion 
I den här empiriska studien har Systrar som arbetar i Missionvale förklarat vad de gör 
för att förhindra spridningen av HIV i området. De beskriver sin roll med frustration 
som utmanande, men också med hoppfullhet som betydelsefull. Systrarna uppnår det 
förebyggande arbetet genom att undervisa om HIV samt rätta till felaktiga uppgifter 
som allmänheten har om viruset. De arbetar även med att motivera patienten till 
egenansvar, kondomanvändning och att testa sig. Systrarna förhindrar spridningen 
genom rutintest och smittprevention där mödravården är ett viktigt preventionsområde. 
Resultatet visar främst vikten av att Missionvales invånare får kunskap om HIV/AIDS, 
vilket Systrarna tror kommer leda till att sjukdomen tas på allvar och att virusets 
spridning minskar. 
 

Se till att HIV tas på allvar 
Systrarna uttrycker att de anser sig ha en viktig roll i arbetet att hindra spridningen av 
HIV genom att öka kunskapen hos allmänheten. Påståendet bekräftas av tidigare 
forskning som har visat att sjuksköterskor kan ha en mycket betydelsefull roll i att öka 
kunnandet om viruset i drabbade områden. Potempa et al.s (2009) utvärderande 
forskning om ALLIANCE framgångar i Thailand som nämnts i bakgrunden, kan 
bekräfta att sjuksköterskan har haft en värdefull roll i det informativa arbetet.  
 
Systrarna i Missionvale tycker sig ha tillräckligt med kunskap om HIV och uppger att 
de ger kontinuerlig undervisning i ämnet till patienterna. Trots det finns uppenbara 
brister hos allmänhetens kunskaper om viruset. Det framkom att Systrarna upplevde att 
patienterna ofta hade fel information samt var ignoranta mot den information de fick. 
Det är av intresse att diskutera varför informationen inte når fram till Missionvales 
invånare. Fossum (2013, ss.187-188) hävdar att det ofta skapas ett asymmetriskt samtal 
mellan vårdare och patient. Med begreppet menas att den ena samtalsparten har makten 
och styr samtalet. I vården tilldelas makten ofta den kompetenta och kunniga vårdaren 
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och patienten blir då en undergiven och passiv samtalsdeltagare. Flertalet studier visar 
att den asymmetriska relation som vårdgivare- och tagare ofta hamnar i när de samtalar 
leder till att vårdtagaren känner sig utanför och slutar lyssna. Samtalet blir ineffektivt 
och ibland till och med kontraproduktivt. Vårdpersonal bör därför skolas i strategier 
som gör att samtalen med patienterna blir mer symmetriska. Enligt Ekebergh (2013, s. 
21) påverkas vårt lärande av vår livsvärld, alltså av vilka erfarenheter vi har samt av 
förståelsen för hur sammanhanget vi befinner oss i upplevs. Genom att utveckla 
förståelse för livsvärlden kan informationsgivning individanpassas och på så sätt kan 
information nå fram bättre. 
 
Missionvales Systrar uppger inga riktlinjer för hur information om HIV ska ges eller hur 
de motiverar sina patienter till att följa råden för att inte bli smittade. Med tanke på 
patienternas bristande kunskap, trots Systrarnas påstådda försök till att höja 
medvetenheten kring viruset, uppstår oundvikligen tvivel till Systrarnas didaktiska 
strategier. Utöver fyndiga slagord och meningar, såsom ”Condomize!” och ”Know your 
status!” tycks informationsstrategier lysa med sin frånvaro.  
 
Utifrån det som beskrivs i resultatet möter Systrarna ofta patienter som redan är 
smittade. Patienterna söker vård först när de börjat visa symtom, vilket betyder att de 
troligtvis varit positiva ett bra tag. Kanske har den HIV- positiva personen redan då 
hunnit sprida viruset vidare utan vetskap. Av den anledningen bör det överläggas om 
undervisningen kring hur HIV sprids kan ske på andra instanser som möter invånarna 
innan de blivit smittade. Systrarna berättar om hur de tidigare hade en större roll i 
hälsovårdsundervisningen i skolorna och att de ansåg att det var till fördel för att hindra 
HIV-spridningen. Interventionsstudien av Idongesit et al. (2008) från Nigeria bekräftar 
deras åsikter där sjuksköterskeledd HIV-undervisning till skolungdomar har utvecklat 
de ungas kunskaper i frågan avsevärt.  
 
Uppmuntra till egenansvar  

De tillfrågade Systrarna var snabba med att ta upp patienternas egenansvar när det 
kommer till att bevara sin hälsa. Trots det såg de även sin roll i att hindra spridningen av 
HIV som viktig. Frågan kring var Systrarnas ansvar börjar och hur långt patientens 
egenansvar ska sträcka sig bör läggas fram. I ett utsatt område som Missionvale där 
människor tampas med att få tag på mat och vatten dagligen kommer fokus på medicin, 
egenvård och hälsa i andra hand. Författarna ser det som en tänkbar bidragande faktor 
till att patienterna inte ser allvaret i att drabbas av HIV. Enligt teorin som psykologen 
Maslow tog fram under tidigt 1900-tal utvecklas människans behov till följd av 
omgivningen. Först när en individs grundläggande behov är tillfredsställda såsom 
vatten, mat och tak över huvudet kan andra behov tillgodoses. Först då känner 
människan ett behov av att söka personlig trygghet i hälsa och kärlek (Maslow 1943). I 
samsyn med Maslow skulle det betyda att Systrarnas hälsomotiverande roll är 
obetydlig, eftersom patienten ändå inte upplever behovet av att bevara sin hälsa. 
Maslows behovsteori har mött mycket kritik under åren då det anses vara en ytlig och 
förenklad beskrivning av människans natur. Vi kan istället vända oss till 
vårdvetenskapen för att försöka förstå fenomenet. Inom humanvetenskapen, som 
influerat människosynen inom vårdvetenskapen, ses människan som en flerdimensionell 
enhet som själv kan och vill styra och påverka sin omgivning. Människan drivs av 
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behov och begär, där begär kan jämföras med livskraft. Begären anses inte kunna 
tillfredsställas utan är något som konstant måste underhållas, tillexempel sökandet efter 
kärlek och mening. Behov kan tillgodoses för stunden, tillexempel hunger och törst 
(Wiklund 2003, ss.45-46, 60-61). Enligt teorin tillfredsställs behov alltså inte i steg som 
Maslow hävdat, utan är ständigt närvarande i var människas liv. Dessutom formar och 
formas individen av sin omgivning. Det skulle innebära att Systrarnas försök till att 
uppmuntra Missionvales invånare till egenansvar är en betydelsefull insats som kan ha 
en stor inverkan på invånarnas framtida val och därmed också spridningen av HIV i 
området. Enligt Klang Söderkvist och Kneck (2013, s. 44, ss. 245-246) kan 
sjuksköterskan ha en roll i att förmedla information och visa på konsekvenser samt 
föreslå tänkbara alternativa val till patienten. Det kan leda till att patienten får möjlighet 
till patient empowerment. Begreppet handlar om att patienten tar makten över sitt eget 
liv. Patienten har egenvårdmakt när hen har kunskap och möjligheter till egenvård. När 
vårdpersonal, med sin professionella kompetens, ser sig som expert och inte tror att 
patienten har kunskap kan egenvårdsmakten minska hos patienten.  
 
Smittprevention 

Systrarna i Missionvale uppger att det i dagens läge ska gå att undvika att ett barn blir 
smittat av HIV. Mammornas ovisshet i frågan är det som gör att oskyldiga barn blir 
drabbade. Systerns roll i situationen med en HIV- positiv gravid eller nybliven mamma 
blir att undervisa henne om hur hon kan undvika att smitta sitt barn. Vissa kvinnor 
ignorerar däremot den information som de har fått av Systrarna. Det kan bekräftas i 
artikeln av O‘Bryan et al. (2011) att kvinnorna gör bristfälliga val för sin egen och 
barnets hälsa även om de har fått information och utbildning om spridningsrisken av 
HIV. Mammor och gravida kvinnor utsätts för skam och diskriminering om de inte tar 
hand om sitt barn på ett ansett värdigt sätt.   
 
Mycket fokus läggs på kvinnors ansvar. Sjuksköterskor i olika delar i världen arbetar 
för att kvinnorna ska testa sig och ta sina läkemedel för barnets skull. Däremot är det 
svårt att hitta information om vilket ansvar mannen anses ha för barnets hälsa. O‘Bryan 
et al. (2011) beskriver att brister i stöd från familjen kan leda till att kvinnan tar dåliga 
medicinska beslut. Det kan därför diskuteras om det kan vara väsentligt att blanda in 
hela familjen i ansvaret. Diskriminering i samhället kan alltså påverka mammors beslut 
att välja en bra framtid för sitt barn. Det är kvinnan som föder barnet och ammar, men 
om mannen har kunskap och förståelse för konsekvenserna kan skammen kring 
sjukdomen minska och spridning förhindras.  
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SLUTSATSER 

Studiens resultat kan användas för att förstå Systrarna i Missionvales nuvarande roll i att 
hindra spridningen av HIV i området. De arbetar främst med att sprida information om 
viruset men de ser svårigheter att nå fram till sina patienter. Med den vetskapen föreslås 
att Missionvales Systrar med fördel kan gynnas av att få mer kunskap och utbildning i 
pedagogik och/eller informationsgivning.   
 
Sydafrikas kåkstäder är unika i sitt slag men tätbebyggda områden kantade av fattigdom 
finns världen över. Resultatet visar att sjuksköterskan kan ha en betydelsefull roll i att 
förhindra HIV-spridningen i sådana områden genom att förmedla kunskap. I Sverige 
och många andra iländer är förekomsten av HIV låg och under kontroll, därför kan det 
hävdas att studiens resultat inte är aktuell för västvärlden. Men även om prevalensen är 
låg ska det inte förnekas att sjukdomen finns och dessutom ökar i antal i vissa delar av 
Europa. Sjukdomen bör tas på allvar och kunskap om viruset bör finnas hos 
befolkningen även i Sverige så att den nedåtgående trenden inte byter riktning.  
 
Studiens resultat visar att Systrarnas roll går ut på att sprida kunskap om HIV så att 
patienten kan fatta beslut i livet som gör att hen minimerar sin risk att smittas. Om HIV 
ses som en livsstilsrelaterad sjukdom, där val i livet leder till att en person drabbas, 
skulle sjukdomen kunna jämföras med Diabetes eller Obesitas. Då kan studiens resultat 
med fördel användas även i länder där HIV inte är lika utbrett. Likt Systrarna i 
Missionvale förmedlar kunskap om hur personer bäst skyddar sig mot HIV, bör 
sjuksköterskan i väst informera och motivera patienter om hur Diabetes eller Obesitas 
undviks. Sjuksköterskor tampas överallt i världen med att motivera patienter till sunda 
val. Den här studien kan användas som hjälp till att förstå och belysa problemområden i 
sjuksköterskans hälsofrämjande och patientmotiverande arbete.   
 
Studien visar att sjuksköterskor kan ha en roll i att förhindra spridning av sjukdom, men 
mycket påverkas av när patienter söker vård och hur de tar till sig information. Det är av 
intresse att undersöka fenomenet om patienters egenansvar närmare. Frågan var gränsen 
går mellan sjuksköterskans plikt och patientens ansvarstagande väcks. 
Problemställningen är intressant, inte bara i Sydafrika, utan för sjuksköterskor världen 
över. Utförandet av fler studier som undersöker fenomenet uppmuntras.  
 
HIV/AIDS ses som ett stort globalt hälsoproblem. Virusets brutalitet kan inte förnekas, 
inte minst när barn drabbas. FN har ingett förhoppningar om att bekämpa spridningen. 
Hela världen är engagerad i frågan och har tagit sig an utmaningen att förhindra 
spridningen. Alla studier som utförs i ämnet är därför viktiga, så även den här. Fler 
studier som kan leda till att optimera det förebyggande arbetet av HIV/AIDS behövs. 
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