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ABSTRACT 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) försvagar mänskliga kroppens immunförsvar, om inte 

HIV upptäcks och behandlas kan det orsaka Acquired Immunodeficiency Virus (AIDS). 

Sydafrika har den största HIV-epidemin i världen och många kvinnor som har HIV är en 

stigmatiserad icke-priviligierad grupp. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka 

och få en fördjupad kunskap om professionellas syn och arbete angående stigmatiseringen av 

kvinnor som har HIV/AIDS i ett marginaliserat område i Sydafrika. Studiens metodval 

baseras på sju semistrukturerade intervjuer, som analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv såsom kritiskteori, 

empowerment och intersektionalitet har legat till grund för tolkning och analys av det 

insamlade empiriska materialet. Resultatet visar att kvinnor inom ett av Sydafrikas 

marginaliserade områden upplever stigmatisering av samhället. Genom samhället och 

individers stöd har det däremot skett en förändring kring stigmatiseringen och kvinnors 

livskvalité har förbättrats. Kunskap och information behöver nås ut till befolkningen för att 

minska stigmatisering.  

 

Nyckelord: HIV/AIDS, stigmatisering, kvinnor, Sydafrika, stämpling, intersektionalitet, 

information, ojämlikhet.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 



 
 

  

FÖRORD  

Uppsatsarbetet har för oss varit en spännande resa, där vi har intervjuat professionella i 

Sydafrika, vilket har gett oss en fördjupad kunskap om hur kvinnor med HIV/AIDS kan 

stigmatiseras inom marginaliserade områden. Vi vill rikta ett stort tack till de professionella 

som har valt att delta i denna studie och som öppet och detaljrikt delat med sig av 

information. Utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra. Tack! Slutligen vill vi tacka 

våran handledare Charlotte för stöd, råd och tips, och ett beundransvärt engagemang inom 

uppsatsarbetet. Hon har kritiskt granskad avsnitten och gett oss konstruktiv kritik.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  

Innehållsförteckning  

1.	  INLEDNING	  ..................................................................................................................................	  1	  
1.1	  BAKGRUND	  .......................................................................................................................................	  1	  
1.2	  PROBLEMFORMULERING	  .....................................................................................................................	  1	  
1.3	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  ............................................................................................................	  2	  
1.4	  AVGRÄNSNING	  ..................................................................................................................................	  2	  
1.5	  DEFINITION	  .......................................................................................................................................	  3	  

2.TIDIGARE	  FORSKNING	  ..................................................................................................................	  5	  
2.1	  STIGMATISERINGENS	  PÅVERKAN	  PÅ	  KVINNOR	  SOM	  HAR	  HIV	  ......................................................................	  5	  
2.2	  BAKOMLIGGANDE	  FAKTORER	  TILL	  SPRIDNING	  AV	  HIV	  OCH	  STIGMATISERING	  HOS	  KVINNOR	  .............................	  5	  
2.3	  FÖREBYGGANDE	  INSATSER	  ...................................................................................................................	  6	  
2.4	  TEORETISKA	  PERSPEKTIV	  ......................................................................................................................	  8	  

2.4.1	  Kritisk	  teori	  .............................................................................................................................	  8	  
2.4.2	  Intersektionalitet	  ...................................................................................................................	  8	  
2.4.3	  Empowerment	  .......................................................................................................................	  9	  

3.	  METOD	  ......................................................................................................................................	  10	  
3.1	  VETENSKAPSTEORETISK	  POSITIONERING	  ...............................................................................................	  10	  
3.2	  UPPSATSFÖRFATTARNAS	  FÖRFÖRSTÅELSE	  .............................................................................................	  10	  
3.3	  METODDESIGN	  ................................................................................................................................	  11	  
3.4	  URVAL	  AV	  INTERVJUPERSONER	  ...........................................................................................................	  11	  
3.5	  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	  VID	  DATAINSAMLING	  ..........................................................................................	  12	  

3.5.1	  Litteratursökning	  .................................................................................................................	  12	  
3.5.2	  Semistrukturerade	  intervjuer	  ...............................................................................................	  13	  

3.6	  ANALYSMETOD	  ................................................................................................................................	  14	  
3.7	  ETISKA	  ÖVERVÄGANDEN	  ....................................................................................................................	  15	  
3.8	  TILLFÖRLITLIGHET	  OCH	  PÅLITLIGHET	  ....................................................................................................	  16	  
3.9	  ARBETSFÖRDELNINGEN	  .....................................................................................................................	  17	  

4.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  .............................................................................................................	  18	  
4.1	  PRESENTATION	  AV	  STUDIEN	  OCH	  INTERVJUPERSONERNA	  .........................................................................	  18	  
4.2	  TEMA	  1:	  UNDERLIGGANDE	  FAKTORER	  TILL	  KVINNORNAS	  STIGMATISERING	  .................................................	  18	  
4.3	  TEMA	  2:	  PROFESSIONELLAS	  ARBETE	  FÖR	  ATT	  MINSKA	  STIGMATISERING	  .....................................................	  23	  
4.4	  TEMA	  3:	  FÖRÄNDRINGAR	  FÖR	  ATT	  MINSKA	  STIGMATISERINGEN	  ...............................................................	  26	  

5.	  DISKUSSION	  ...............................................................................................................................	  29	  
5.1	  RESULTATDISKUSSION	  .......................................................................................................................	  29	  
5.2	  METODDISKUSSION	  ..........................................................................................................................	  31	  
5.3	  FORTSATT	  FORSKNING	  ......................................................................................................................	  32	  

REFERENSER	  ..................................................................................................................................	  33	  

BILAGA	  1,	  INFORMATIONSBREV	  ....................................................................................................	  37	  

BILAGA	  2,	  INTERVJUGUIDE	  ............................................................................................................	  39	  



 
 

 
1 

  

1. INLEDNING 
Nedan presenteras bakgrunden till studien för att vidare redovisa studiens syfte, 

frågeställningar och avgränsningar. Därefter definieras begreppen diskriminering, stigma, 

livskvalité och marginaliserade områden för att läsaren ska få en lättare förståelse av de 

begrepp som används i studien. 

1.1 Bakgrund 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) och Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) 

är ett globalt hälsoproblem och 36,9 miljoner människor lever med HIV, och 1,8 miljoner 

människor smittades år 2017. År 2017 avled 940 000 människor av HIV-relaterade orsaker. 

Sydafrika har den största HIV epidemin i världen, där år 2017 cirka 7,1 miljoner människor 

levde med HIV. Under samma år upptäcktes ytterligare 270 000 personer med HIV-infektion 

och 110 000 Sydafrikaner gick bort av AIDS-relaterade sjukdomar (WHO, 2018). HIV 

epidemin har existerat i Afrika redan början av 1900-talet och uppmärksammades år 1980 när 

sjukdomen redan spridits över världen (Boström & Wanger, 2009). HIV är ett virus som 

försvagar mänskliga kroppens immunförsvar, om inte HIV upptäcks och behandlas i tid kan 

det orsaka immunbristsjukdomen AIDS. AIDS är ett sjukdomstillstånd som inte kan 

överföras, tillskillnad från HIV som kan överföras mellan människor på fyra olika sätt; genom 

att blod kommer in i blodomloppet i en annan person, vid injektion av sprutor, oskyddat sex 

och från mor till barn under graviditet, förlossning och amning. HIV är en kronisk sjukdom 

som inte går att bota, idag finns det däremot en effektiv behandling, antiretroviral 

behandlingen (ART), som kan bromsa infektionen och ge individen en ökad livskvalité. 

Symtom vid HIV infektion varierar beroende på infektionsstadiet, människor kan leva med 

HIV smitta omedvetet för att symtom inte upptäcks inledningsvis. HIV infektionen försämrar 

immunsystemet successivt och kan utveckla symtom som viktminskning, svullna lymfkörtlar 

och feber. Om inte behandling genomförs kan de bidra till andra allvarliga sjukdomar, som 

exempelvis tuberkulos och svåra bakterieinfektioner. Genom HIV-testning kan individen få 

reda på sitt sjukdomstillstånd (Whiteside, 2008). 

1.2 Problemformulering  

Sydafrika är ett land med fattigdom, klass och könsskillnader, vilket är några av de faktorer 

som skapar ojämlika levnadsvillkor. Sydafrikas politik efter apartheid vidmakthöll en stark 

segregation i form av klass och könsskillnader och framförallt utifrån etnicitet, vilket 
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försämrade befolkningens levnadsvillkor. Detta bidrog till segregation och att marginaliserade 

områden bildades, så kallade kåkstäder. Inom marginaliserade områden är spridningen av 

HIV-infektionen förekommande vilket orsakas av låg socioekonomisk status och sociala 

förhållanden (Eaton et al., 2014). HIV är en sjukdom som associeras med stigmatisering, 

individer som lever med HIV smittan anses ha en lägre livskvalitet signifikant associerat med 

marginalisering. Konceptualiseringar av stigmatisering kopplat till HIV sjukdomen kan anses 

som diskriminerande och leda till utanförskap (Daftary, 2012). Immunsjukdomen HIV har 

under en längre period behandlats som en biomedicinsk problematik, utan att undersöka de 

sociala bakomliggande faktorerna (Linganiso & Gwegweni, 2016). Inom Sydafrikas 

marginaliserade områden är kvinnor en stigmatiserad och utsatt grupp som påverkas av 

sociala faktorer såsom fattigdom, låg socioekonomisk status och ojämlikhet mellan män och 

kvinnor. Kvinnor är en mindre privilegierad grupp i jämförelse med män i Sydafrika eftersom 

kvinnor inte har samma rättigheter och möjligheter (Linganiso & Gwegweni, 2016). 

Professionella verksamma inom fältet socialt arbete ska sträva efter lika behandling och 

motverka diskriminering och stigmatisering som människor utsätts för, vilket inkluderar att 

förebygga social orättvisa så att människor med olika möjligheter och resurser själva kan 

påverka sin egen och andras livssituation (Börjeson & Börjesson, 2010). Med detta i 

beaktande kommer följande syfte och frågeställningar undersökas.  

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur professionella inom ett marginaliserat områden i 

Sydafrika arbetar mot stigmatisering av kvinnor som har HIV/AIDS. Följande frågeställningar 

kommer att undersökas: 

1.   Hur arbetar professionella för kvinnor smittade av HIV/AIDS för att motverka 

stigmatisering? 

2.   Vad anser professionella är de underliggande faktorerna till att kvinnor som har 

HIV/AIDS blir stigmatiserade? 

3.   Vilka tillgängliga insatser motverkar stigmatiseringen av kvinnor med HIV/AIDS? 

4.   Vilka förändringar anser professionella socialarbetare behövs för att förebygga 

stigmatiseringen av kvinnor som smittats med HIV/AIDS? 

1.4 Avgränsning 

Denna studie har en kvalitativ inriktning och är avgränsad till att undersöka hur professionella 

arbetar med stigmatisering av kvinnor som har HIV/AIDS och inte utifrån kvinnornas egna 
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aspekter. Tidigare forskning benämner att kvinnor är en icke privilegierad grupp i Sydafrika 

och därmed har författarna valt att avgränsa undersökningen till enbart kvinnor. Studiens 

undersökning är inriktad på sociala faktorerna som fattigdom, ojämlikhet mellan kön samt 

socioekonomisk status snarare än ett biomedicinskt eller sjukvårdsperspektiv. I inledningen 

nämns att Sydafrika har den största HIV-epidemin i världen och är ett genomgripande 

problem där, främst inom de s.k. marginaliserade områden (se definition längre ner), därav 

författarnas begränsning av land.  

1.5 Definition 

Diskriminering innebär att behandla individer eller grupper med tydliga urskiljbara 

egenskaper mindre bra än dem som inte anses ha dessa egenskaper, vilka uppfattas som 

bättre. Diskriminering skapas och upprätthålls av personliga åsikter och beteenden i 

samhället, vilket leder till en negativ orättvis särbehandling av individer eller grupper (Payne, 

2015). Diskriminering som kommer från HIV-relaterade stigman är ett svar på rädsla och 

fördomar från individer och samhällen (Leah & Liz, 2010; Santos, Kruger, Mellors, 

Wolvaardst & Ryst, 2014).  

 

Stigma, är en situation som drabbar en individ som av någon anledning inte är i stånd att 

vinna fullt socialt erkännande. Varje samhälle delar in människor i kategorier, samt vilka 

egenskaper som uppfattas som ”normala” eller ”onormala”. Redan vid första anblicken av ett 

nytt möte av en person fastställs vissa egenskaper och social identitet som kategoriserar 

personen. Egenskaper som individen besitter kan visa sig vara mindre önskvärda, att stämplas 

på det sättet innebär stigma. Omdömet om individen kan ändras till en positiv riktning via ny 

information, därmed minskar stigmatiseringen. Det är av vikt att anmärka att det inte är alla 

mindre önskvärda egenskaper som berörs av detta, utan endast de som upplevs som oförenliga 

med samhällets struktur för hur en viss ”typ” av individ bör vara. En person som bär ett 

stigma kan vara relativt oberörd av detta och känna sig som en ”normal” människa trots 

stigma hos andra (Gilbert, 2016). Goffman (2011) menar att en person med stigma kan 

antingen tala öppet om sitt ”stigma” eller dölja det för att anpassa sig till samhället och det 

”normala”.  Det är förekommande att en individ med stigma kan känna att de ljuger genom att 

inte berätta, även ha en ständig fruktan att individens stigma ska avslöjas för andra i 

omgivningen. Därför använder personen strategier som distans, eller avstår från andra 

människor eller situationer för att undvika att bli konfronterad eller dölja information om sin 
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”stigma” (Goffman, 2011). I studien kommer stigma användas som begrepp för att få en 

större förståelse över HIV-positiva kvinnors livssituation. 

 

Livskvalité: Livskvalité är komplicerat att definiera och analysera eftersom begreppet har 

olika betydelser och närbesläktade termer i olika discipliner, såsom ekonomi och politik. En 

individ som upplever en ansenlig livskvalité visar entusiasm och empati för andra samt är mer 

kreativ. Ett utvecklat hållbart samhälle påverkar livskvalitén och går hand i hand med ett 

lyckligare liv. Stigmatisering kan medföra konsekvenser för individer som är utsatta, vilket 

bidrar till att livskvalitén kan försämras (Brülde, 2008).  

 

Marginaliserade områden: Tidigare forskning benämner begreppet kåksamhälle vilket 

ursprungligen bildades under apartheid i Sydafrika. Kåksamhällen skapades genom 

utflyttning av innerstadsmänniskor som inte hade tillräckligt med ekonomiska resurser till att 

vara bosatta i centrum. Inom kåksamhällen lever individer i ”enkla” bostäder av plåt som 

tillverkas av invånarna själva, utanför stadsgränserna med sämre levnadsförhållanden (Cain et 

al., 2013). I andra länder används begreppet slumområden, vilket innebär individer som bor 

avskilt från resterande samhället och har lägre livskvalité. Slumområden präglas av fattigdom, 

hög arbetslöshet, sämre levnadstandad och bristande möjlighet till offentliga och privata 

tjänster. I slumområden är det ohälsosamma miljöer och sämre levnadsmöjligheter som utgör 

att människor inte har möjlighet att flytta. Författarna har valt att använda begreppet 

marginaliserade områden i studien för att förklara exkluderade grupper som är utstötta från 

samhället på grund av kön, klass eller etnicitet. Begreppet marginaliserade områden innebär 

ett samhälle där individen inte på egen hand kan förändra sin livssituation (United Nations 

Centre for Human Settlements, 2003). 
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2.TIDIGARE FORSKNING 

Nedan presenteras forskning som är relevant för studiens frågeställningar och syfte. Först 

presenteras hur stigmatiseringen påverkar kvinnor som har HIV och därefter de 

bakomliggande sociala faktorerna, vidare förklaras de förebyggande faktorerna och insatser 

för att motverka stigmatiseringen. Sist presenteras teoretiska begrepp såsom kritisk teori och 

begreppen empowerment och intersektionalitet.  

2.1 Stigmatiseringens påverkan på kvinnor som har HIV 

Stigmatisering har sitt ursprung inom samhällets sociala struktur och de normer och 

värderingar som styr livet i vardagen (Makoae et al., 2008). Det finns inget tvivel om att 

kvinnor inom marginaliserade områden som har HIV är en stigmatiserad grupp i Sydafrika 

(Gilbert, 2016). Kvinnorna blir stigmatiserade av samhället för att sjukdomen associeras som 

obotlig och progressiv, och symtom kan på sikt inte döljas utan behandling (Gilbert, 2016; 

Linganiso & Gwegweni, 2016; Gilbert & Walker, 2010). Makoae et al. (2008) beskriver 

konsekvenserna av sjukdomen utöver de fysiska symtomen är att kvinnor utsätts för fördomar 

och diskriminering från sin omgivning. Vidare förklarar Santos et al. (2014) att den största 

oron är diskriminering från partner, familjen och grannar. Hiv-positiva kvinnor har en rädsla 

att berätta för sin omgivning att de är Hiv-positiva för att de inte vill riskera att hamna i 

utanförskap, vilket hindrar HIV-testning och försening i påbörjad behandling (Makoae et al., 

2008; Treves-kagan et al., 2017; Kalichman & Simbayi, 2003).	  När kvinnor inte vågar testa 

sig kan allvarliga symtomen av HIV infektionen uppkomma, vilket bidrar till att kvinnorna 

stigmatiseras och tvingas berätta om deras status för omgivningen (Gilbert & Walker, 2010). 

Om kvinnor tar sig mod att testa sig för HIV, kan kvinnorna stigmatiseras vid första vistelsen 

inom sjukvården. Inom sjukvården kvarstår negativa attityder mot HIV patientgrupper, där 

läkare behandlar HIV-patienter negativt jämförelse med andra patienter (Santos et al., 2014). 

Vidare menar Lambert et al. (2018). att en del kvinnor genomför HIV-testning eller initierar 

behandling i tidigt skeende av sitt sjukdomstillstånd, för att undvika stigmatiseringen i 

samband med fysiska symptom/utseendet. Detta beror på att sjukdomen HIV/AIDS inte är 

normaliserad i samhället (Lambert et al., 2018).  

 

2.2 Bakomliggande faktorer till spridning av HIV och stigmatisering hos kvinnor  

De bakomliggande sociala faktorerna som påverkar spridningen hos kvinnor som har 

HIV/AIDS är ojämlikheter mellan män och kvinnor, fattigdom och låg socioekonomisk status, 
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dessa faktorer influerar varandra. I Sydafrikas marginaliserade områden är kvinnor mer 

utsatta associerat med HIV sjukdomen för att de befinner sig i en underordnad position 

(Gilbert, 2016; Linganiso & Gwegweni, 2016; Santos et al., 2014). Detta förklaras genom att 

kvinnor inte besitter samma rättigheter att ta beslut avseende kondomanvändning, HIV-

testning och behandling vilket bidrar till att spridningen och stigmatiseringen ökar hos 

kvinnor (Linganiso & Gwegweni, 2016). Det finns ett samband mellan stigma och 

socioekonomi. Kvinnor inom marginaliserade områden har lägre levnadsstandard, begränsad 

utbildning och är arbetslösa. Detta bidrar till spridningen av HIV/AIDS samt stigmatisering 

för kvinnorna (Linganiso & Gwegweni, 2016; Santos et al., 2014 ). När kvinnorna är 

arbetslösa bidrar det till att det lever i extrem fattigdom. Fattigdom inom de marginaliserade 

områdena är den mest bakomliggande orsaken till spridningen av HIV hos kvinnorna. De är 

tvungna att engagera sig i oplanerade relationer som en överlevnadsmekanism. Detta bidrar 

till att kvinnorna är mer utsatta och sårbara än männen eftersom de hamnar i relationer för 

ekonomiska skäl och tar mer risker (Linganiso & Gwegweni, 2016; Rohleder, 2007). 

Kvinnorna vågar oftast inte berätta för sina män att de är Hiv-positiva, eftersom männen 

utövar makt gentemot dem och våld sker ofta i kombination mot kvinnorna som har HIV 

(Linganiso & Gwegweni, 2016; Santos et al., 2014).  

 

Sammanfattningsvis är det av vikt att fokusera på de bakomliggande faktorerna för att 

förhindra spridningen av HIV viruset. Inom marginaliserade områden är människor i en utsatt 

position för att de lever i fattigdom och låga socioekonomiska förhållanden (Linganiso & 

Gwegweni, 2016). Gilbert (2016) förklarar sambandet mellan stigmatiseringen av HIV och 

samhällets struktur, det finns ett behov att ha en förståelse för detta samband för att kunna 

motverka stigmatiseringen hos kvinnor som har HIV.  

 

2.3 Förebyggande insatser 

HIV infektionen uppmärksammades år 1980 i Sydafrika och det har krävts ett förebyggande 

arbete för att motverka stigmatisering. Sedan början av HIV-epidemin har forskare noterat att 

stigmatisering kopplat med HIV är ett hinder för förebyggande insatser (Gilbert, 2016). En 

vändpunkt för HIV epidemins utveckling och för att förebygga stigmatiseringen i Sydafrika 

var den framgångsrika introduktionen av effektiv ART-behandling i mitten av 2000-talet. 

ART är ett läkemedel som minskar virusmängden i kroppen vilket innebär att skador på 

immunförsvaret kan förhindras (Lambert et al., 2018). Behandlingsmetoden bidrog till att 

AIDS viruset förändrades från en dödlig sjukdom till en kronisk sjukdom och minskade 
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märkbara symtom och risken för hiv-överföring. En del människor började acceptera 

HIV/AIDS viruset vilket gav individer hopp och en bättre livskvalité. HIV/AIDS viruset blev 

mer normaliserat och stigmatiseringen hos Hiv-positiva kvinnor minskade (Gilbert, 2016; 

Gilbert & Walker, 2010; Santos et al., 2014). Ökad tillgänglighet av behandlingen har bidragit 

till att Hiv-positiva människor kan leva ett längre och hälsosammare liv (Santos et al., 2014).  

 

Förutom ART- behandlingen krävs det även andra strategier inom samhället för att förebygga 

stigmatiseringen av Hiv-positiva kvinnor, såsom stödjande miljö, individuell och gruppterapi, 

utbildningar om HIV/AIDS och rådgivning (Makoae, 2008). Individuell terapi används för att 

uppmuntra kvinnorna att utföra HIV-testning och därefter kan behandlingsformen ART 

initieras. De professionella som arbetar med Hiv-positiva kvinnor erbjuder gruppterapi i syfte 

att stödja varandra och utbyta livsberättelser. Stödgrupper bidrar till att kvinnor vågar berätta 

om sitt sjukdomstillstånd och med detta minskar ångest och oro (Lambert et al., 2018; 

Makoae et al., 2008; Santos et al., 2014). Rådgivning är ett tillvägagångssätt för att öka 

kvinnors förståelse av innebörden av HIV/AIDS. Rådgivning leder till att individer får 

kunskap om HIV och kan sedan förmedlas vidare till omgivningen. De ovannämnda sociala 

stöden kan ge individer ökad kunskap och medvetenhet om HIV/AIDS viruset och detta 

bidrar till att ART behandling initieras och att sjukdomen blir mer normaliserat i samhället, 

vilket minskar spridningen av HIV och stigmatiseringen (Gilbert & Walker, 2010).   

 

Utbildning, information och kunskap om HIV/AIDS viruset har en bidragande roll att 

förebygga stigmatisering hos kvinnor som har HIV. Utbildning är av vikt för att eliminera 

befintliga myter om sjukdomen och övertygelser om överföring (Gilbert, 2016). Ökad 

utbildning inom marginaliserade områden är viktigt eftersom många personer inte har resurser 

och möjligheten att ta del av utbildning i jämförelse med andra områden. Utbildning bidrar till 

information och kunskap om hur spridningen av HIV/AIDS överförs, vilket är av vikt för att 

minska stigmatiseringen hos kvinnor (Gilbert & Walker, 2010; Lingansio & Gwegweni, 2016; 

Kalichman & Simbayi, 2003). Santos et al. (2014) påpekar även vikten av att sprida 

informationen till hela befolkningen och samhället. 

 

Det krävs förebyggande arbete inom de marginaliserade områdena och det finns ett tydligt 

behov att ta itu med fattigdom, ojämlikheten och socioekonomisk status för att stärka kvinnor 

som är Hiv-positiva. Folkhälsan, primära hälso- sjukvårdsstrategier och organisationer 

behöver effektivisera sitt arbete för att kontrollera HIV-infektionen i marginaliserade 
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områden. Professionella behöver arbeta för att information och stödprogram finns tillgängliga 

inom dessa områden. Detta bidrar till att förebygga stigmatisering och minska smittan av HIV 

hos kvinnor som befinner sig i en underordnad position (Linganiso & Gwegweni, 2016). 

Enligt Santos et al. (2014) har HIV relaterade stigma minskat de senaste åren i Sydafrika på 

grund av att utbildning och rådgivning har förbättrats.  

2.4 Teoretiska perspektiv 

2.4.1 Kritisk teori 

Professionellas arbete att förebygga HIV hos kvinnor i Sydafrikas marginaliserade krävs det 

att ha en förståelse för de strukturella bakomliggande faktorerna, ojämlikhet mellan män och 

kvinnor, fattigdom och låg socioekonomisk status, därmed tillämpar kritisk teori. I slutet av 

1990-talet gav kritisk teori ett nytt utvecklat synsätt på social problematik, förtryck och 

jämlikhet genom att införliva anti-diskriminerande teori och empowerment inriktade idéer. 

Syftet med kritisk teori är att fokusera på strukturella förklaringar mer än de interpersonella 

och strävar efter att medvetandegöra sociala orättvisor, sociala förändringar samt politiska 

handlingar. Praxis stödjer individens erfarenhet av orättvisa, förtryck och ojämlikhet för att 

kunna utveckla en förståelse av samhällets funktioner, som bidrar till förstärkt social 

omvandling. Det är av vikt att människor deltar i en dialogisk praktik, genom att utbyta olika 

uppfattningar angående åsikter om sociala situationer (Payne, 2015). Teorin analyserar 

individer som befinner sig i en förtryckande situation och hur sociala strukturer missgynnas, 

vilket är dess politiska och ideologiska mål för teorin. Politisk och socioekonomisk status 

förvärrar klientens mående i förhållande till missgynnande social struktur. Kritisk teori utgår 

utifrån en hermeneutisk positionering i syfte att studera tolkningar och förståelse av samhället 

samt sociala relationer i förhållande till hur individer beskriver narrativa berättelser, vidare 

tolkas deras handlingar och beteende. Människor som lever i en underordnad position i 

samhället kanske inte har styrkan som krävs för att förändra sitt beteende eller tänkande, 

därmed fokuserar kritisk teori på hur de sociala påtryckningarna kan stå i vägen för 

förändring. Kritisk teori influeras av empowerment-inriktade teorier vid förändring av sociala 

hinder på individuell och strukturell nivå (Payne, 2015). Teorin kan belysa professionellas 

arbete med kvinnor som har HIV/AIDS.  

2.4.2 Intersektionalitet 

Sydafrikas marginaliserade område består av maktstrukturer och kvinnor lever i en 

underordnad position jämförelse med männen och har en lägre levnadsstandard, som påverkas 
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av samhällets klasskillnader. Det är av vikt att professionella har förståelse av hur privilegier 

uppstår Gilbert, 2016; Linganiso & Gwegweni, 2016; Santos et al., 2014). Intersektionalitet är 

ett teoretiskt redskap för komplexa maktanalyser och kan därför användas för att analysera 

vad som utmärker att kvinnor med HIV stigmatiseras. Utgångspunkten är en förståelse av 

maktdimensioner som ett multidimensionellt fenomen, där etnicitet, klass och könsskillnader 

är konstituerande principer (Fahlgren & Sawyer, 2005). Ett intersektionellt perspektiv är 

nödvändigt för en större förståelse hur maktrelationer interagerar i skapandet av utsatthet och 

förtryck (SOU 2006:37). För att förstå hur dimensionerna som nämns ovan förändras och 

skapas i relationer till varandra i förhållande till kontexten av makt, är det av vikt med 

intersektionella analyser (Fahlgren & Sawyer, 2005). Privilegierade samhällsgrupper 

samverkar och legitimeras av normer som är uppbyggda av grupper som bidrar till 

stigmatisering av underordnade samhällsgrupper. Intersektionella analyser har i syfte att 

fokusera på hur skapandet av ojämlikheter sker i förhållande till institutionella miljöer och 

historiska sammanhang, i komplexiteten av maktutövande. Avvikelser skapas genom att 

karaktärisering av samhällsgrupper sker och hur fördelning av resurser i samhället utges, 

vilket bidrar till att individer stigmatiseras och diskrimineras utifrån klasskillnader, kön och 

etnicitet. Detta i sig beror på legitima sociala och socioekonomiska hierarkier i samhället 

(SOU 2006:37).  

 

2.4.3 Empowerment  
Det finns ett behov av att de professionella aktörerna stärker kvinnornas sociala och 

ekonomiska livsvillkor genom empowerment för att uppnå en positiv effekt vid kontroll av 

HIV-infektionen och stigmatisering inom marginaliserade samhällen i Sydafrika (Treves-

kagan et al., 2017). Empowerment är kopplad till kritisk teori och är en viktig ståndpunkt för 

de professionellas arbete med kvinnor som är Hiv-smittade i Sydafrika, kopplad till 

stigmatisering. Begreppet empowerment omfattar ordet ”power” som betyder styrka, makt 

och kraft. Empowerment ger människor möjlighet till en större förståelse och förändring i sina 

liv. Begreppet lägger tyngd på social förändring, där målet är att förbättra situationen för 

personer som befinner sig i en utsatt position. Fokus är att stärka människors kontroll och 

makt över sina egna liv genom egenkontroll, självtillit och delaktighet och uppnå ett bättre 

välbefinnande under motstånd från vad andra grupper vill. Empowerment är ett arbetssätt för 

att hjälpa människor att utveckla sin förmåga att tolka innebörden av den situation som de 

befinner sig i och att agera för att förändra den. Detta innefattar att gå samman med andra som 
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befinner sig i samma utsatta sociala situation för att få en känsla av kollektiv empowerment 

(Payne, 2015).  

3. METOD  

I följande avsnitt redogörs studiens valda metod. Först presenteras studiens 

vetenskapsteoretiska positionering, metod, urval av intervjupersoner och tillvägagångssätt vid 

datainsamling. Vidare presenteras analysmetod och en reflektion kring de etiska 

ställningstaganden och studien tillförlitlighet och pålitlighet.  

3.1 Vetenskapsteoretisk positionering 

Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är det hermeneutiska perspektivet. Hermeneutik 

innebär att forskaren tolkar, förtydligar, klargör och översätter det empiriska insamlade 

materialet, och tillämpas generellt i forskning som ett verktyg i analysprocessen. 

Hermeneutiken är i grunden en tolkningslära och baseras på vissa grundläggande antaganden, 

vilket är att mening skapas och kan enbart förstås i en kontext eller genom ett sammanhang. 

Tolkningen och förståelse genereras och påverkas av den teori, referensram som betraktar 

fenomen, dvs. med vilka ”glasögon” vi väljer att se saker med, samt att varje tolkning och 

förståelse präglas av vissa förutfattade meningar och förväntningar. Utifrån hermeneutiken är 

det av vikt att forskaren är medveten om sin förståelse inför analysprocessen av det empiriska 

insamlade materialet. Detta gör att kunskapen blir tydligare att värdera, och mer tillförlitligt 

gällande kunskapsanspråket (Widerberg, 2008). Bryman (2016) förklarar att kvalitativ 

dataanalys kan utgå utifrån en hermeneutisk positionering, genom att de är sensitiva för den 

kontext som texterna producerar. Syftet med denna studie är att skapa en förståelse ur 

upplevelsen och verkligheten av kvinnor som stigmatiseras för att de har HIV i Sydafrika, 

därmed är den hermeneutiska positioneringen mest lämplig. Den centrala iden för forskaren är 

att förstå ”den andres” perspektiv och har utav intresse att förstå istället för att förklara det 

som undersöks (Bryman, 2016).  

3.2 Uppsatsförfattarnas förförståelse  

Enligt Widerberg (2002) är det av stor vikt att som forskare vara tydlig med sin förförståelse 

inför sin forskningsprocess. Författarna lever i en västerländsk kontext och utförde studien i 

Sydafrika. Eftersom författarnas förförståelse är tolkat mer utifrån västerländsk kontext är det 

av vikt att tydliggöra den förförståelse som kan påverka studien. Författarna som skriver 

denna uppsats studerar socionomutbildningen och har därmed förkunskaper och erfarenhet 

om att motverka stigmatisering, bekämpa ojämlikheter och utanförskap. Inom ramen för 
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utbildningen utförde författarna sin praktiska period i Sydafrika och har därav kunskap och en 

förförståelse av Sydafrikas samhälle och arbetssätt, i förhållande till kvinnors utsatta position. 

Praktikperioden utfördes inom Sydafrikas marginaliserade områden och författarna har 

därmed upplevt kvinnors utsatthet och har kunskap och erfarenhet därifrån. Den erfarenhet 

och vetskap som författarna tog med sig präglar förförståelsen i denna studie. Utöver detta har 

författarna mestadels kunskap ur en västerländsk kontext och medvetenhet att det kan påverka 

utformningen och tolkningen av det insamlade empiriska materialet, vilket läsaren ska ha i 

åtanke.  

3.3 Metoddesign  

Denna studie baseras på en kvalitativ forskningsmetodik för att kunna uppnå studiens syfte; 

att undersöka hur professionella arbetar mot stigmatisering av kvinnor som har HIV/AIDS i 

Sydafrika. Levin (2008) skriver att kvalitativ inriktad forskning är ett sätt att analysera empiri 

och presentera resultat i kombination med särskilda forskningsmetoder. Strävan är förståelse 

och tolkning av forskningsmaterialet mer än att förklara det. Den kvalitativa 

forskningsmetoden söker förståelse av den sociala verklighetens strukturer. I denna studie är 

strävan efter att förmedla och tolka professionellas synsätt och åsikter i förhållande till 

stigmatiseringen av kvinnor som har HIV/AIDS. Bryman (2016) beskriver att kvalitativ 

forskningsstrategi är av en induktiv inriktning, vilket menas att teorin genereras utifrån de 

praktiska forskningsresultaten. Inom kvalitativ forskningsmetod är deltagarnas uppfattning 

om det studerade området en central del, i jämförelse med kvantitativ som styrs av forskarens 

uppfattning. Studien har en kvalitativ inriktning eftersom författarna söker en djupare kunskap 

av intervjupersonernas upplevda erfarenhet. Vidare förklarar Bryman (2016) att intervju är 

den mest sannolika metoden inom kvalitativ forskning och lämpar sig bättre för studiens 

ändamål än enkäter vilket kvantitativ forskning ofta använder för att samla in empiri. Denna 

studie har valt att använda semistrukturerade intervjuer för att säkerställa att intervjuerna 

förhåller sig till utvalda teman och för att på ett flexibilitet sätt få tillgång till fördjupad 

kunskap om hur kvinnor med HIV stigmatiseras. Tillvägagångsättet kring intervjuerna 

beskrivs utförligare i kommande avsnitt.  

3.4 Urval av intervjupersoner  

Den urvalsmetod som har använts i studien är målstyrda urval. Bryman (2016) beskriver att 

målstyrda urval innebär att forskaren vill intervjua de forskningspersoner som är relevanta för 

de aktuella forskningsfrågorna, och därmed väljs analysenheterna ut på grundval av kriterier, 
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som kallas för strategiskt urval (Bryman, 2016). Studiens syfte är att få fördjupad kunskap om 

hur professionella aktörer inom marginaliserade områden i Sydafrika arbetar mot 

stigmatiseringen av kvinnor som har HIV/AIDS. På grund av detta valde författarna ut 

organisationer som arbetar inom ett marginaliserat område i Sydafrika och där de aktivt 

arbetar för att förebygga stigmatiseringen hos kvinnor som har HIV/AIDS. Organisationerna 

skulle även enbart arbeta med kvinnor och intervjupersonernas modersmål skulle vara 

engelska. Författarna kontaktade 11 stycken organisationer som uppfyllde kriterierna som 

nämns ovan, fem organisationer svarade att de var intresserade av att delta i studien, därmed 

ett bortfall av sex organisationer. Inom de utvalda organisationerna sökte författarna 

intervjupersoner som arbetade nära målgruppen. Två professionella aktörer intervjuades inom 

två olika organisationer, inom de andra organisationerna intervjuades en professionell aktör. 

Med tanke på tidsaspekten för studien intervjuades fem professionella terapeuter som arbetade 

ute på fältet med HIV/AIDS smittade kvinnor och två professionella kommunikatörer. Tanken 

var att först intervjua socialarbetare som arbetade med kvinnor med HIV i det marginaliserade 

området i Sydafrika men alla tackade nej till intervjun. Därav intervjuades terapeuter och 

kommunikatörer istället. Att intervjua terapeuter och kommunikatörer har ändå gett 

författarna ett brett perspektiv inom studiens forskningsområde och en möjlighet att se 

likheter och olikheter kring professionellas syn på arbete med kvinnor som har HIV/AIDS, 

vilket har bidragit till en ökad tillförlitlighet. Informanterna presenteras utförligare i 

resultatdelen.   

3.5 Tillvägagångssätt vid datainsamling 

3.5.1 Litteratursökning  
Inom ramen för forskningsprocessen genomfördes en sökning bland litteratur och 

vetenskapliga artiklar om det specifika ämnet. Det är av vikt att i första skeendet i 

forskningsprocessen utföra sökning för att det ger en klarare bild över kunskapsläget som 

finns (Patel & Davidson, 2011). Först söktes sekundärdata i form av böcker och litteratur för 

att samla information kring aktuell forskning om stigmatisering av kvinnor som har 

HIV/AIDS (Cresswell, 2014). Vid litteratursökningarna har databasen ”ProQuest Social 

Sciences” använts och Mittuniversitetets biblioteks egen sökfunktion ”Primo”. ProQuest 

Social Sciences” ger en bibliografisk täckning av aktuell forskning inriktad på socialt arbete 

inklusive social välfärd, socialpolitik och samhällsutveckling vilket täcker studiens 

forskningsområde. En sökstrategi genomfördes genom begränsade sökord för att hitta 

relevanta artiklar inom studiens syfte. De grundläggande sökorden som användes var: “South 
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Africa, HIV/AIDS, Women, stigmatization. Vid datasökningen uppgavs, språk engelska, ”Full 

text”, ”abstract” och “peer reviewed”. “Peer reviewed” användes för att garantera att 

artiklarna som hittats är vetenskapligt tillförlitliga. Vid första sökningen kombinerades 

sökorden med varandra vilket resulterade i att viruset HIV/AIDS beskrevs mer utifrån ett 

sjukvårdsperspektiv. Vid sekundär sökning genomfördes en blocksökning av de basala 

sökorden vilket gav 41 artiklar kring det bakomliggande syftet i studien. Genom att gå igenom 

de 41 artiklarna och dess referenser hittades nya relevanta vetenskapliga artiklar. Ett urval 

genomfördes utifrån artiklarnas titel och genomläsning av abstrakten, vilket gav författarna 32 

relevanta vetenskapliga artiklar. Utav de 32 artiklarna blev slutligen urvalet nio artiklar som 

uppfyllde kriteriet, publikation mellan 2003-2018, fokus på ämnet ”kvinnor omfattade av 

HIV/AIDS i Sydafrika eller stigmatisering”, resterande artiklar valdes bort (Friberg, 2017). 

Tabellen nedan visar sökord och antal träffar av peer reviewed artiklar i  databasen ProQuest, 

social Sciences. 

Datum vid sökning: (2018/11/12 - 2018/11/18). 

Sökord Databas Antal träffar 

(peer reviewed) 

Full Text 

(South Africa*) OR (Cape Town*) ProQuest  

Social Sciences 

11906  Full text 

women* OR girl* OR female* ProQuest  

Social Sciences 

157412 Full text 

stigmatization* OR stigma* OR (Social 

Acceptance*) 

ProQuest  

Social Sciences 

10391 Full text 

HIV* OR (humant immunbrist-virus*) 

OR AIDS* OR (acquired 

immunodeficiency syndrome*) 

ProQuest  

Social Sciences 

  

12249 Full text 

Blocksökning ProQuest  

Social Sciences 

 

41 Full text 

3.5.2 Semistrukturerade intervjuer  

Primärdata i form av djupgående semistrukturerade intervjuer samlade i nästa steg in studiens 

empiriska material (Cresswell, 2014). Innan författarna kontaktade intervjupersonerna 
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formulerades ett informationsbrev (se bilaga 1). Informationsbrevet innehöll en beskrivning 

om studiens syfte samt en generell bild av deltagandet vid studien. Informationsbrevet 

innehöll etiska riktlinjerna som författarna ska förhålla sig till för att säkerställa att 

intervjupersonerna inte skadas (Vetenskapsrådet, 2017). Informationsbrevet mailades till de 

utvalda professionella aktörerna inom studien, innan intervjun genomfördes. De intervjuer 

som utfördes vilade på en intervjuguide som bestod av 15 frågor. De första frågorna var 

inledningsfrågor om organisationernas tillvägagångsätt, vidare ställdes frågor med 

utgångspunkt att besvara studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 2) (Bryman, 2016). 

Syftet med intervjuguiden var att på ett mer eller mindre sätt strukturera manuset samt att 

reglera intervjuns utgång (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter varje intervju försäkrade 

författarna sig om att kunna kontakta intervjupersonerna, om ett mer utvecklat svar 

erfordrades. 

  

Semistrukturerade intervjuer är en uppsättning av frågor som till ordningsföljd kan variera 

och där intervjuaren kan ställa ytterligare frågor vid behov (Bryman, 2016). 

Intervjupersonerna tilldelades samtliga intervjufrågor i samma följd, vilket resulterade i lika 

behandling och utrymme för intervjupersonerna att själva forma och utveckla punkter av 

betydelse. Detta skapar en hållbar och trovärdig relation mellan intervjuare och 

intervjupersonerna som bidrar till att intervjupersonernas åsikter och synpunkter kan 

framkomma tydligt (Levin, 2008). Intervjuerna utfördes på organisationernas huvudkontor, 

genom fysisk träff i mitten av november 2018. För att fånga komplexa sociala förhållanden 

och värderingar menar Widerberg (2008) att det krävs att intervjupersonen har tillgång till 

språket och kan verbalisera sina ståndpunkter. Intervjuerna utfördes utan tolk och varade 

mellan 60 – 90 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Fördelen 

med inspelningen är att intervjuaren kan koncentrera sig på vad intervjupersonen säger, 

nackdelen med inspelning är att vissa personer känner sig hindrade av inspelningen och 

situationen blir därmed onaturlig (Bell, 2014). I denna studie gav inspelningen av intervjuerna 

ingen negativ påverkan av studiens resultat. Transkribering av intervjuerna förklaras 

utförligare inom avsnittet analysmetod och etiska överväganden.  

3.6 Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys valdes för att analysera det empiriska materialet som samlats in till 

studien. Efter varje intervju transkriberades intervjumaterialet. Transkriberingen av 

intervjumaterialet översattes från engelska till svenska, vilket kan resulterat i att vissa uttryck 
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och ord tolkats felaktigt. Författarna lyssnade på inspelningen upprepande gånger för att 

minska risken av felaktiga tolkningar. Ljudkvalitén upplevdes som god och har inte påverkat 

transkriberingen negativt. Innehållsanalysen inleddes när alla intervjuer var utförda, för att 

analysera alla intervjuerna på ett subjektivt vis, samt tolka texten holistisk i syfte att förstå 

istället för att förklara (Bryman, 2016). Kvalitativ innehållsanalys beaktar både det manifesta 

(de synliga) och det latenta (de underförstådda) innehållet, vilket denna studie strävat efter, 

för att förmedla och förklara vad som sägs, men även hur något sägs, i det underliggande 

budskapet (Bryman, 2016). Detta ger även en möjlighet att urskilja likheter och olikheter i det 

insamlande materialet (Bell, 2014).  

 

Kvale och Brinkmann (2014) benämner att i en kvalitativ innehållsanalys bearbetas insamlad 

data och därefter skapas meningsbärande enheter. Detta innebär att forskaren läser igenom 

analysenheten upprepande gånger för att sedan ta ut meningar, citat eller ord som är relevant 

för frågeställningar och syftet. Detta har gjorts genom att läsa igenom transkriberingarna och 

anteckningarna ett flertal gånger för att hitta textstycken som relaterar till varandra. Därefter 

kodas och kategoriseras dess kondenserade meningsenheter, genom att författarna letat efter 

nyckelord i meningsenheterna som kan underlätta för forskaren att senare identifiera uttalande 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna placerade därefter in koderna i olika kategorier, som 

är relevanta för studiens ändamål. Att skapa kategorier är en central del i den kvalitativa 

innehållsanalysen (Graneheim & Lundman, 2004). Kategorisering innebär att meningen i 

långa intervjuuttalanden reduceras till och sammanfatta ett fåtal kategorier, för att fånga upp 

det insamlade materialet fullt ut (Kvale & Brinkmann, 2014). Författarnas nästa steg i 

innehållsanalysen var att identifiera gemensamma teman som framkommit utifrån de skapade 

kategorierna för att i resultatdelen kunna uttrycka intervjupersonernas berättelser om arbetet 

mot stigmatisering av kvinnor med HIV/AIDS problematik (Fejes & Thornberg, 2015).  Citat 

från intervjupersonerna har valts ut för att belysa likheter och skillnader inom respektive 

temaområde, vilket presenteras i resultatdelen (Bryman, 2016) 

3.7 Etiska överväganden 

I studiens semistrukturerade intervjuer beaktades de etiska ställningstaganden för att 

intervjupersonerna ska känna sig bekväma. Bell (2014) beskriver fyra etiska aspekter som är 

de grundläggande principerna som bör beaktas inom kvalitativ forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bell 2014). 

Syftet med forskningsetik är framförallt för att säkerställa att ingen skada orsakas av 
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undersökningen, att välmående hos de involverade deltagarna inte riskeras och att effektiva 

åtgärder kommer att tas för att minimera generella risker. Inom forskningsfältet måste 

forskaren ta hänsyn till och respektera människors roll inom forskningen, genom att 

respektera de involverade och inte skada individen (Vetenskapsrådet, 2017).  

  

För att säkerställa vetenskapsrådets etiska riktlinjer och värna om intervjupersonernas 

välmående har studien använt sig av informationskravet vilket innebär att intervjupersonerna 

har fått information om syftet med studien och villkoren för deltagandet. De har även tagit del 

av samtyckeskravet dvs. att det är frivilligt att delta i studien och att de kan avstå att svara på 

frågor samt att de kan avbryta intervjun utan ifrågasättande. Vid intervjuerna var det av vikt 

att ta hänsyn till att kvinnor som har HIV/AIDS är en icke privilegierad grupp i samhället, och 

att det därmed kan vara psykiskt påfrestande och skrämmande att diskutera dessa frågor. 

Vissa intervjupersoner berättade nämligen utifrån sitt eget perspektiv och sin egen historia 

vilket medförde att etiska ställningstaganden var av betydelse.  När det gäller 

konfidentialitetskravet tydliggjorde informationsbrevet villkoren att skydda informanternas 

integritet och att deltagandet i studien kommer avidentifieras. Konfidentialitet innebär i ett 

forskningssammanhang att data som samlas in behandlas med anonymitet och sekretess 

(Kvale & Brinkmann, 2008). Författarna fick ett muntligt godkännande att använda de 

professionella samt organisationernas namn i studie. Författarna valde däremot att använda 

fiktiva namn, och arbetsplats redovisas inte i studien, för att skydda intervjupersonerna. 

Nyttjandekravet har också beskrivits för intervjupersonerna, där insamling av materialet 

endast används för forskningsändamål och inte i användning för att åtgärda beslut som 

påverkar informanten. De inspelade intervjuerna och transkriberingen kommer endast 

användas i denna studie och kommer avlägsnas vid avslutad studie. Inom socialt arbete där 

missgynnande grupper studeras är etisk reflektion och ställningstaganden av vikt. För 

samhället är det viktigt att studera kvinnor som har HIV/AIDS och som lever i en utsatt 

position för att uppmärksamma deras levnadsförhållanden, därmed kan maktstrukturer 

synliggöras och förhoppningsvis förändras och förbättras (vetenskapsrådet, 2017). Med detta i 

åtanke samt att studien tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna ser författarna inga 

hinder eller någon negativ effekt av genomförandet av studien.  

3.8 Tillförlitlighet och pålitlighet 

Inom ett forskningsprojekt är det av vikt att undersöka det som är ämnat att undersökas och 

det är viktigt att uppnå hög tillförlitlighet och pålitlighet. Inom kvalitativ forskning kan 
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begreppen tillförlitlighet och pålitlighet användas istället för reliabilitet och validitet som mer 

utgår från en kvantitativ forskningstradition (Kvale & Brinkmann, 2014). För att uppnå en 

hög tillförlitlighet (reliabilitet) i studien ska undersökningens resultat bli detsamma om 

undersökningen skulle genomföras på nytt (Bell, 2014; Kvale & Brinkmann, 2014). För att 

öka studiens tillförlitlighet spelar därför forskningsprocessen en viktig roll. En intervjuguide 

formades som används i samtliga intervjuer och varje enskild intervju antecknades och 

spelades in för att öka tillförlitligheten. Direkt i anslutning till intervjuerna transkriberades 

innehållet för att uppnå en rättvis bild av informanternas svar.  

 

Syftet med studiens har inte varit att mäta som i kvantitativ forskning, utan mer att analysera 

resultatens konsistens och inre logik, samt forskarens förståelse, förmåga att intervjua och 

följsamheten (Granehiem & Lundman, 2004). För att uppnå hög pålitlighet (validitet) i 

studien ska det insamlade materialet vara relevant för syftet och frågeställningar och analysen 

ska vara kritiskt granskad av författarna (Bryman, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014). En 

förutsättning för att uppnå detta är att valet av datainsamlingsmetoder ska anses vara ett 

lämpligt tillvägagångssätt för det som studien är ämnat att undersöka. Denna studie har valt 

semistrukturerade intervjuer, vilket har varit en lämplig undersökningsmetod och författarna 

har samlat in empirin och kunnat besvara syftet och frågeställningarna. Detta kan ses i att 

författarna har fått en fördjupad inblick i hur professionella arbetar med kvinnor som har 

HIV/AIDS i ett förebyggande syfte. Studiens resultat är bedömda som pålitliga, eftersom 

författarna eftersträvar en tydlig beskrivning av forskningsprocessens olika delar, så att andra 

personer kan genomföra denna studie på nytt.  

3.9 Arbetsfördelningen 

Under studiens genomförande har författarna dagligen arbetat från samma plats och haft 

kontinuerligt stöd av handledaren. Författarna har däremot ansvarat för olika delar vid 

genomförandet av intervjuerna, en antecknade och en ställde frågor till intervjupersonerna. 

Transkriberingen och kodningen genomfördes tillsammans. Under hela studieprocessen har 

författarna diskuterat och reflekterat med varandra för att undgå att missförstå tolkningar. 

Uppsatsen har därefter skrivits ihop tillsammans.    
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4. RESULTAT OCH ANALYS  

I detta avsnitt presenteras det resultat som framkommit från de semistrukturerade 

intervjuerna. Först presenteras en bakgrund till studiens insamling av empiri och analys, 

vidare beskrivs intervjupersonerna och organisationernas kontext. Därefter belyses resultatet 

genom citat från intervjupersonerna och tillslut sammanfattas de slutsatser som studien har 

kommit fram till.  

4.1 Presentation av studien och intervjupersonerna 

Empirin har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och teman som skapats och 

som presenteras löpande nedan är: ”Underliggande faktorer till att Hiv-positiva kvinnor är en 

stigmatiserad grupp”, ”Professionellas arbete för att minska stigmatisering” och 

”Förändringar för att minska stigmatiseringen”. Tidigare forskning och studiens teoretiska 

perspektiv vilket bland annat är kritisk teori, används för att analysera innehållet inom tema 

områdena, framförallt för att få en bredare förståelse för kvinnor som en avvikande grupp i 

samhället samt hur professionella kan förändra deras livskvalité. Begreppet intersektionalitet 

används för att förstå ojämlikhet och maktstrukturer i samhället och empowerment i syfte att 

se hur stigmatiserade kvinnor kan bli stärkta. Samtliga intervjupersoner har tilldelats fiktiva 

namn vid citering och beskrivning av resultat.  

 

Alla intervjupersonerna arbetar inom organisationer verksamma inom ett marginaliserat 

område i Sydafrika. Chloe och Robert arbetar som kommunikatörer i två av de fem 

organisationerna i studien. Deras uppgift är att ta hand om finansieringen samt den 

administration och de olika projekt som organisationen arbetar med. Organisationernas fokus 

är att motivera kvinnor att testa sig för HIV, tillgängligt finns även terapi och rådgivning. 

Emily, Grace, Kamo, Riley och Allison arbetar i fyra av de fem organisationerna i studien. De 

arbetar som terapeuter med syftet att hjälpa kvinnor att ha tillgång till behandling och 

motivera dem att följa upp behandling genom rådgivning och individuell- och/eller 

gruppterapi, samt genom empowerment få kvinnorna att ta makten över sin tillvaro. De 

arbetar även förebyggande mot HIV-smitta och stigmatisering av kvinnor. 

4.2 Tema 1: Underliggande faktorer till kvinnornas stigmatisering 

Socioekonomisk status 

I studien uppger samtliga intervjupersoner att låg socioekonomisk status problematiseras när 

kvinnor är HIV smittade inom det marginaliserade området. Individerna har inte tillgång till 
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resurser såsom behandlingar och stödprogram, vilket gör att kvinnor blir stigmatiserade, något 

som även tidigare forskning poängterar (Linganiso & Gwegweni 2016; Santos et al., 2014). 

Kamo ger en inblick i detta:  

 

Women who live in townships are more prone to being infected by the HIV/AIDS 

virus, this is primarily due to the socio-economic background and unhealthy 

living conditions in the South African township. (Kamo) 

 

Citatet kan tolkas att kvinnor är benägna att bli smittade av HIV för att de upplever sämre 

levnadsförhållanden inom marginaliserade områden vilket bidrar till ökad stigmatisering. Fyra 

av sju intervjupersoner beskriver att levnadsstandarden är ogynnsamma i marginaliserade 

områden och att individer konsumerar en mängd alkohol som kan bidra till att kvinnor inte tar 

sin medicin. Detta kan härledas till tidigare forskning som påpekar att inom Sydafrikas 

marginaliserade områden lever individer i komplicerade livsförhållanden, och där HIV-

infektionen visas vara mest förekommande, som en orsak av socioekonomisk status (Santos et 

al., 2014). Payne (2015) poängterar även att missgynnande sociala strukturer kan påverka 

individens välmående vilket gör det viktigt att förebygga missbruksproblematik för att stärka 

och förbättra kvinnornas livskvalité med hjälp av kritisk teori, som fokuserar på hur de sociala 

påtryckningarna kan stå i vägen för förbättrad livsförhållanden hos kvinnorna.   

 

Fattigdom  

I marginaliserade områden är fattigdom en bidragande faktor till att kvinnor som har HIV 

upplever stigmatisering, vilket även Linganiso och Gwegweni (2016) samt Rohleder (2007) 

påpekar. Följande citat har valts ut för att visa hur fattigdom kan gestalta sig hos kvinnorna i 

det marginaliserade området: 

  

Women have sex with older men because they need money, and live in poor 

conditions; they have sex in exchange of money, phones and food. (Allison)  

 

Citatet förklarar att kvinnor inom det marginaliserade området befinner sig i en utsatt 

position, detta genom att inte ha tillräckligt med ekonomiska resurser, vilket leder till att de 

måste prostituera sig. Allison nämner att organisationen ger gåvor såsom kläder och mat en 

gång i månaden för att kvinnorna ska kunna överleva och få bättre levnadsförhållande. Detta 

kan också vara ett sätt att ge kvinnorna en möjlighet att skydda sig mot HIV. Robert förklarar 
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att inkomsten och tillgången av mat är starkt kopplad till HIV eftersom det krävs behandling 

och näringsrik mat för att förbättra HIV statusen. Samtliga intervjupersoner menar att kvinnor 

som lever under fattigdom och är ekonomiskt beroende av männen utsätter sig för sexuella 

risker och blir kvar i relationer för att de är i behov av ekonomiskt stöd. Detta bidrar till att 

kvinnor blir smittade av HIV, som kopplas till stigmatisering. För att förändra kvinnors 

livssituation finns det ett stort behov av att ta itu med fattigdomen och stärka kvinnorna 

ekonomiskt, men även hjälp med hur de kan komma ur sin beroendeställning till män för att 

överleva vilket även (Gilbert, 2016; Linganiso & Gwegweni, 2016; Santos et al., 2014) 

påpekar. Payne (2015) förklara att begreppet empowerment har i syfte att förbättra 

livssituationer för personer som är utsatta, genom att stärka deras egenkontroll. Professionella 

kan därmed arbeta med empowerment för att stärka och förändra kvinnors livsstil. Samtliga 

intervjupersoner förklarar vidare att inom marginaliserade områden finns inte tillräckligt med 

kunskap och resurser till mat, kondomer och kläder. Detta bidrar till att kvinnor blir mer HIV-

smittade och stigmatiserade i jämförelse med resterande av befolkningen. 

 

Synen på HIV som icke normativt 

Sex av sju intervjupersoner berättar att HIV/AIDS viruset inte är normaliserat inom 

Sydafrikas marginaliserade samhällen, detta bidrar till stigmatisering. Följande citat har 

utvalts för att beskriva flera av deltagarnas resonemang kring att HIV icke är normaliserat:  

 

The society does not know the impact of the HIV infection, and this is the reason 

why it is not normalized in South Africa. (Robyn) 

 

Robyn uppger att samhället inte har tillräckligt med kunskap och information om HIV viruset, 

vilket bidrar till att det inte är normativt i samhället. Sex av sju intervjupersoner beskriver att 

när HIV viruset inte är normaliserat utgör det stigmatisering för kvinnorna. En problematisk 

faktor till detta är att kvinnor avvaktar att berätta för sin omgivning att de är HIV-positiva 

vilket kan bidra till att sjukdomen övergår till AIDS. Allison beskriver att inom 

marginaliserade områden finns det inte tillräckligt med information och kunskap om hur 

HIV/AIDS överförs och innebörden av viruset. Allison beskriver samhällets okunskap om 

HIV viruset:   
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To race awareness, to talk about HIV/AIDS in the community and also give 

information about HIV in the community, helps to reduce the myths surrounding 

HIV, such as the fact that HIV is infected through close contact between people, 

for example, kissing. (Allison) 

 

Allison beskriver att myter lever kvar i samhället från förr i tiden genom människors 

okunskap om HIV infektionen där människor uttrycker att HIV smittas genom att dela 

kaffekopp. Sex av sju intervjupersoner uppger att samtala mer öppet om HIV/AIDS bidrar till 

en förändring kring myter och falsk information om HIV/AIDS, som i sin tur bidrar till 

minskad stigmatisering. Tidigare forskning poängterar däremot att även om behandling finns 

tillgängligt för HIV/AIDS för att motverka synliga symtom, är inte HIV normaliserat i 

samhället (Lambert et al., 2018). Genom att tillämpa kritisk teori kan professionella skapa en 

större förståelse av de bidragande faktorerna till att HIV är icke normativt i Sydafrikas 

samhälle, för att sedan en förändring kan ske och HIV blir mer normaliserat (Payne, 2015). 

En intervjuperson talar däremot emot och beskriver att det har blivit en stor förändring kring 

normaliseringen av viruset HIV: 

 

Knowledge about HIV is a lot better than it used to be. It used to be very difficult 

for people with HIV to speak about the virus, but this has changed, because of the 

increased knowledge and awareness for the virus. Today you can be more open 

about it and about the subject. Previously, people did not want to sit next to an 

individual who has HIV but now they understand how HIV is infected, more 

knowledge.  (Andile) 

 

Detta citat belyser att individer är öppna att samtala om HIV och att samhället har kunskap 

om överföringen av HIV viruset. Andile förklarar vidare att det är normaliserat för att 

behandling finns tillgänglig och HIV symtom blir därmed inte synligt. Han utger att 

HIV/AIDS är accepterat i samhället och påvisas som vilken annan sjukdom som helst. 

Tidigare forskning förklarar att ökad tillgänglighet till behandlingen ART har bidragit till att 

Hiv-positiva kvinnor kan leva ett längre och hälsosammare liv, vilket har gjort att HIV blivit 

mer normaliserat i samhället (Santos et al., 2014). 
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Ojämlikhet mellan könen  

Samtliga intervjupersoner beskriver att Sydafrika är ett patriarkalt samhälle, där männen 

befinner sig i en överordnad position i förhållande till kvinnorna. Detta påpekar även 

Linganiso och Gwegweni (2016) i sin studie. Nedanstående citat har valts ut för att beskriva 

detta:  

 

Women who are HIV infected in township are more stigmatized then other women 

in South Africa, because of the South African background, of a patriciate society, 

man dominated. (Robert) 

 

Citatet beskriver att HIV-positiva kvinnor i det marginaliserade området är mer stigmatiserade 

än andra kvinnor i Sydafrika. I många fall skuldbelägger mannen kvinnan när hon berättar om 

sin HIV infektion för sin partner och våld är vanligt förekommande i deras relationer. Ett 

intersektionellt perspektiv är nödvändigt för att få en större förståelse hur maktrelationer 

integrerar i skapandet av förtryck och utsatthet (SOU:2006:37). Kritisk teori förklarar att 

människor som lever i en underordnad position i samhället inte har styrkan som krävs för att 

förändra sitt beteende eller tänkande där de sociala påtryckningarna kan stå i vägen (Payne, 

2015). För att minska stigmatiseringen hos kvinnor som har HIV krävs att ha en förståelse och 

se till samhällets struktur. Grace förklarar istället att kvinnor inte är stigmatiserade på grund 

av HIV-infektionen utan med anledning av att de är av det kvinnliga könet. 

 

Women are more stigmatized not because they have HIV/AIDS, because they are 

women. It is more about the gender than it is about the HIV/AIDS-infected. 

Women's human right in the society. (Grace) 

 

Citatet menar på att stigmatiseringen beror på kvinnans lägre klassificering. Detta kommer till 

uttryck genom att kvinnor inte besitter egendom som män. Två av sju intervjupersoner utger 

att kvinnor är mestadels ”hemmafruar” eftersom det är för påfrestande för kvinnor att 

införskaffa ett arbete. Bristen på jämställdhet i Sydafrikas samhälle kan därmed påverka att 

kvinnor blir mer stigmatiserade. Två av sju intervjupersoner förklarar att jämställdheten inom 

det marginaliserade området mellan män och kvinnor har förbättras. Idag är kvinnans åsikt 

mer hörd och de är självbestämmande till val av partner. Däremot arbetar Sydafrika vidare 

med att uppnå ett jämställt samhälle. Ett intersektionellt perspektiv är användbart för att förstå 

ojämlikheten och maktstrukturer i Sydafrikas samhälle för att professionella ska kunna arbeta 
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för att motverka maktskillnader och minska att kvinnor stigmatiseras (Fahlgren & Sawyer, 

2005).  

Sammanfattningsvis: Studien visar att det finns underliggande faktorer såsom socioekonomisk 

status, fattigdom, synen på HIV som icke normativt och könsskillnader vilka bidrar till 

stigmatisering av kvinnor som har HIV. En slutsats som kan dras är att det är viktigt för 

professionella som arbetar mot stigmatisering av kvinnor med HIV att förstå de sociala 

faktorer som existerar, att förstå helheten av kvinnors livssituation för att förbättra 

livskvalitén. 

4.3 Tema 2: Professionellas arbete för att minska stigmatisering 

Tidigare forskning och samtliga intervjupersoner beskriver att socialt stöd är viktigt för att 

förebygga stigmatiseringen hos kvinnor som har HIV. Robert beskriver följande: 

 

Women visit the organization when they are HIV positive. Individual therapies are 

offered primarily, also family therapies to develop family relationships, because 

living conditions such as poverty, violence, and substances abuse exist in the 

townships. After the treatment begins, the family get better understanding of HIV, 

quality of life can improve for the HIV-infected women, social support can change 

their lifestyle if the women are willing to receive them.  (Robert) 

 

Citatet visar att socialt stöd i form av individuell- och familjeterapi är ett arbetssätt för att 

förändra kvinnornas synsätt kring HIV/AIDS, och deras motivation till att testa sig för HIV 

samt genomföra ART-behandling, vilket Lambert et al. (2018) även påpekar. Tre av sju 

intervjupersoner förklarar att familjer har en benägenhet att stöta ut kvinnor om de inte har 

tillräckligt med kunskap om HIV. Detta leder till att befintliga myter kvarstår i samhället. Om 

fler familjer använder sig av terapi som stöd skulle det bidra till kunskap om HIV och minska 

stigmatiseringen av kvinnor. Följande citat betonar vikten av gruppterapi:  

 

Group therapy is offered, where women can talk about their lives, and they learn 

from each other and how to handle the HIV virus and the situation. The women 

get a better life, to share their life experiences. (Allison) 

 

Citatet förklarar att professionella som arbetar med kvinnor som är HIV-positiva erbjuder 

gruppterapi. Inom gruppterapi kan kvinnor gemensamt dela sina livssituationer och 
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komplikationer med varandra. Emily beskriver att gruppterapi är en central del för att 

motverka stigmatiseringen, för att kvinnor ska uppleva samhörighet och stöd av varandra. 

Detta bidrar till att kvinnorna kan hantera situationen bättre när de är HIV-positiva vilket 

bidrar till en större förståelse för sjukdomen HIV/AIDS. Kvinnorna kan därmed förmedla 

kunskapen vidare, som även Makoae et al. (2008) påpekar. Genom att kvinnorna delar sina 

livserfarenheter kan de känna sig mindre stigmatiserad och avvikande gentemot samhället. 

 

Två av terapeuterna berättar att det är viktigt att se till flera sociala faktorer exempel 

missbruksproblematik, våld i nära relation och sexuellt utnyttjad och inte enbart till HIV-

smittan. Samtliga intervjupersoner beskriver även vikten av att professionella arbetar med att 

se ett helhetsperspektiv, för att få en förståelse av Sydafrikas sociala struktur och därmed 

förbättra kvinnornas livskvalité. Kritisk teori kan därmed tillämpas för att förstå strukturella 

och sociala orättvisor i samhället (Payne, 2015).  

 

Stödgrupper är av vikt för att stärka kvinnorna att bestämma över sina livsval. Robert 

förespråkar betydelsen av socialt stöd i form av rådgivning för att stötta kvinnor att berätta att 

de är HIV-positiva till sin omgivning och för att de ska fortsätta sin behandling. Vikten av att 

fortsätta ART-behandling är att HIV inte utvecklas till AIDS, som vidare bidrar till minskad 

stigmatisering av kvinnorna. Tidigare forskning beskriver att rådgivningen kan ge individerna 

en bredare förståelse för sjukdomen som i sig minskar stigmatiseringen (Gilbert & Walker, 

2010). Rådgivning är kopplat till empowerment för att stärka kvinnorna att själv kunna 

bestämma över sin livssituation genom professionellt stöd (Payne, 2015). Nedanstående citat 

visar att behandling är av vikt:  

 

The organization working with HIV-testing to make sure the women being tested 

regularly. If the test is positive, the ART-treatment is necessary to make sure the 

virus is low so it can not be noticeable. If the women remain the treatment also 

the stigma will reduce. (Kamo)  

 

Citatet och samtliga intervjupersoner betonar vikten av ART-behandling och att kvinnor testar 

sig regelbundet för HIV, främst inom de marginaliserade områden där HIV-smittan sprids 

mest, vilket även Gilbert och Walker (2010) påpekar. Allison förklarar vidare att Sydafrikas 

tidigare president Thabo Mbeki förnekade att introducera ART-behandlingen i 

folkhälsoanläggningar. Thabo vägrade att erkänna ett samband mellan HIV viruset och AIDS, 
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och benämnde att vitlök, olivolja och citron var ett botemedel för infektionen HIV. 

Behandlingen ART var en påkostad intervention för staten i Sydafrika, och detta skulle 

innebära att andra åtgärder inte kunde genomföras, därmed ansåg Thabo att behandlingen inte 

skulle användas i samhället. När den nya presidenten tillträde i Sydafrika skedde en 

förändring och ART-behandlingen introducerades, detta bidrog till att symtom av viruset HIV 

inte blev synligt på samma sätt och stigmatiseringen minskade hos kvinnor. ART-

behandlingen bidrog till att HIV-positiva kvinnor idag har en ökad livskvalité och lever i mer 

normaliserat livsförhållande. Tidigare forskning påpekar att ART-behandlingen betraktades 

som en vändpunkt kring spridningen av HIV och för att motverka stigmatiseringen (Gilbert & 

Walker, 2010).  

 

My experience is people stigmatize people having HIV because they don´t know, 

they don´t know the effect about HIV and AIDS, they don´t know if you are HIV 

positive, if you are on treatment, if you drink your treatment every day, you also 

live a good healthy lifestyle like other once who are negative. They also don´t 

know how you can prevent. (Grace) 

 

Grace betonar vikten att kunskap och information når fram till varje individ för att samhället 

inte besitter tillräckligt med kunskap. Fyra av sju intervjupersoner beskriver att de förmedlar 

information inom radio, sociala medier och kampanjer. En av terapeuterna beskriver att 

organisationen sprider kunskap om HIV/AIDS inom skolor, men det är inte tillräckligt. Inom 

det marginaliserade området finns inte ekonomiska resurser så att barn och unga vuxna kan ha 

tillgång till skolundervisning. Kamo berättar att inom organisationen arbetar de med att 

utbilda befolkningen genom olika program, inom det marginaliserade området och runt om i 

Sydafrika. Fyra av sju intervjupersoner förklarar att samarbete mellan organisationer, eller 

statliga verksamheter som ”Social Development” (socialtjänsten) är av vikt för att minska 

stigmatiseringen hos kvinnor med HIV i det marginaliserade området. Verksamheterna och 

organisationerna utbyter information och kunskap för att stötta och hjälpa varandra, vilket 

bidrar till minskad stigmatisering. Samtliga intervjupersoner förklarar att stigmatiseringen hos 

kvinnor har förbättras och framsteg har påvisats kring HIV epidemin. Däremot är Sydafrika 

långt ifrån en epidemisk kontroll. Stigmatisering och problematik kring HIV/AIDS lever kvar 

hos kvinnor. Därmed är det viktigt att sträva efter dessa arbetssätt för att motverka 

stigmatiseringen och genom empowerment stärka kvinnornas välbefinnande.  
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Sammanfattningsvis: Studien visar att professionella arbetar med sociala stödinsatser för att 

motverka stigmatiseringen. Utifrån ett samhälleligt perspektiv är det viktigt att staten, 

verksamheter och mindre organisationer samarbetar och att de ser till individnivå för att stärka 

kvinnorna genom individuell- och gruppterapi. Det är av vikt att tillämpa familjeterapi för att 

familjen ska få en större förståelse av innebörden av HIV. Tidigare forskning påpekar att 

ART-behandlingen bidrog till att HIV symtom inte blev lika synligt, och att det var en 

vändpunkt kring HIV-epidemin i Sydafrika, som bidrog till att stigmatiseringen hos kvinnor 

minskade. En grundläggande faktor är att organisationerna sprider kunskap och informationen 

om HIV-smittan. 

4.4 Tema 3: Förändringar för att minska stigmatiseringen 

Samtliga intervjupersoner benämner att ökad spridning av kunskap och information om 

HIV/AIDS är en förändring som krävs för att minska stigmatiseringen. Riley förklarar detta i 

följande citat:  

 

People need education, education, education and information”. “If the people in 

the Community is well inform about the HIV, the stigma will reduce, but if the 

Community doesn’t understand what HIV is, then it will be a challenge. I believe 

in education, education, education, give this people information and update. 

(Riley) 

 

Citatet belyser att individer behöver mer utbildning och information om HIV/AIDS och att 

utbildningen behöver nå ut till hela samhället, för att minska stigmatiseringen. Tidigare 

forskning påpekar även vikten av utbildning om HIV infektionen inom Sydafrikas samhälle, 

främst inom marginaliserade områden (Gilbert & Walker, 2010; Lingansio & Gwegweni, 

2016; Kalichman & Simbayi, 2003). Följande citat utger ett tillvägagångssätt för att spridning 

och kunskap ska nå ut till samhället:  

 

Information about the HIV/AIDS virus needs to be divided to reach the population 

of South African people, for a better understanding about the effect of HIV/AIDS. 

(Robert)  

 

Citatet betonar vikten av att förmedla kunskap om HIV till alla grupper i samhället, oavsett 

klass, kön och etnicitet. Samtliga kommunikatörer beskriver att Sydafrika är ett 
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mångkulturellt land, det finns elva officiella språk och är ett av de mest ojämlika länderna i 

världen i termer av levnadsstandard och förmögenhet. I Sydafrika krävs i följd att 

informationen sprids i alla de elva officiella språken för att samhället ska kunna ta del av 

kunskapen. Information, kunskap och medvetenhet kan förändra synen om HIV infektionen 

och detta bidrar till minskad stigmatisering hos kvinnor, och utifrån en längre tidsperiod kan 

en positiv förändring ske. När förändringen sker kan det bidra till att familjer och samhället 

accepterar HIV viruset och individen som är Hiv-positiva känner sig mer accepterad i 

samhället. Nya vägar och förändringar krävs för att kunskapen ska nå fram till befolkningen, 

och för att motverka stigmatiseringen. En av kommunikatörerna beskriver att det är 

politikernas uppdrag att ta ett större ansvar att ge ut informationen. Kommunikatören påpekar 

att utbildning och informationen som staten för nuläget delger till befolkningen om 

HIV/AIDS inte är tillräcklig. Kunskapen nås inte ut till alla samhällsklasser i Sydafrika och 

detta bidrar till att kvinnor som har HIV blir stigmatiserade. Följande citat beskriver hur 

stigmatiseringen kan minska:  

 

To reduce the stigma it need to race awareness and to talk about HIV in the 

community and also give information about HIV in the community, but also the 

government itself, have to talk more open about HIV, on radios. (Grace) 

 

Citatet betonar vikten av ett effektivare samarbeta mellan organisationer och staten för att 

sprida information om HIV och för att förbättra det praktiska inom organisationerna. Det 

krävs att staten hjälper de mindre organisationerna med resurser och finansiering. Detta bidrar 

till att mindre organisationer kan förbättra deras arbetssätt, där de kan utföra terapi, 

behandling och information i allt högre utsträckning. Om staten och organisationerna 

samverkar kommer HIV-smittan bli mer normaliserad och minska stigmatiseringen hos Hiv-

positiva kvinnor. Två av terapeuterna berättar att stigmatiseringen utgör att kvinnor inte vågar 

testa sig eller genomföra behandling inom sin egen kommun, vilket bidrar till att de kan gå till 

andra kommuner där de inte kan bli identifierade. Ett samarbete kan bidra till att de 

professionella inom organisationerna kan följa upp deras behandling.  

 

För att stigmatiseringen ska upphöra uttalar sig en av kommunikatörerna om en strävan efter 

målet ”90/90/90”. Syftet är att 90 % måste veta om sin status dvs. om de är Hiv-positiva eller 

inte, 90% procent lär få tillgång till behandling, 90% bör fortsätta sin behandling. Fokus är att 

viruset kommer visas lågt i kroppen och kan därmed inte spridas till andra, symptom upptäcks 
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inte och efter behandling upptäcks viruset inte ens i kroppen. Om strävan av detta mål 

uppfylls kommer HIV-smittan minska i samhället och lika så stigmatiseringen av kvinnor 

med HIV. 

 

Sammanfattningsvis: Studien visar att staten, samhället och individer måste kunna ta del av 

mer utbildningar och information om hur HIV sprids och vad innebörden är. En förändring 

som måste ske är att verksamheter, organisationer och staten måste utveckla ett samarbete för 

att minska stigmatiseringen hos kvinnor som har HIV. Därmed kan ”rätt” information spridas, 

som leder till att befolkningen får mer kunskap och vidare att stigmatiseringen minskar.  
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5. DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras, värderas och tolkas studiens resultat i relation till studiens syfte och 

frågeställningar och de teoretiska perspektiven. Vidare presenteras metoddiskussion och en 

kortare redovisning till vad som anses vara aktuellt att fortsätta forska på härnäst samt 

relevans för socialt arbete.   

5.1 Resultatdiskussion  

Studiens syfte avsåg att skapa en fördjupad förståelse och kunskap om stigmatisering hos 

kvinnor som har HIV/AIDS i Sydafrika, samt undersöka hur professionella aktörer inom ett 

marginaliserat område arbetar för att motverka stigmatisering av kvinnorna. 

Semistrukturerade intervjuer har genomförts med sammanlagt sju professionella inom fem 

olika organisationer.  Slutsatserna från resultatkapitlet diskuteras utifrån frågeställningarna 

som låg till grund för studien. Av resultatet framträder sammantaget att kvinnor som har HIV 

är stigmatiserade inom det marginaliserade området och är i behov av stöd från samhället.  

 

Professionella som arbetar för att motverka stigmatisering hos kvinnor anser att det är av vikt 

att se ett helhetsperspektiv. Vilket innebär en förståelse av Sydafrikas sociala struktur och att 

inte enbart behandla HIV viruset utan ta hänsyn till samhället sociala faktorer som kan 

påverka kvinnorna. Detta bidrar till en förståelse för kvinnors mående och vidare att kunna 

förbättra deras livskvalité. Författarna anser att det är av vikt att se helheten med tanke på att 

kvinnor är en mindre priviligierad grupp i samhället och när de har HIV blir de 

diskriminerade och stigmatiserade. Uppsatsen visar att bra bemötande och att respektera 

människor är av vikt, inom sjukvården, familjen och partners. Det är viktigt att socialarbetare 

har kunskap och förförståelse om kvinnor som har HIV för att de ska bli bra bemötta och 

tillges den hjälp de behöver, vilket i sin tur minskar stigmatiseringen. Kvinnor är i en utsatt 

position inom det marginaliserade området eftersom valmöjligheten av arbete och livsstil näst 

intill är obefintliga, därmed har omgivningen en specifik roll för att stödja och motverka 

stigmatiseringen hos kvinnor som har HIV.  

 

I resultatet framträder det att underliggande faktorer som socioekonomiska orsaker, 

fattigdom, ohälsosamma levnadsförhållande och ojämlikhet mellan kön påverkar kvinnorna 

inom det marginaliserade området. Dessa dimensioner influerar varandra och är en faktor till 

att kvinnor som har HIV/AIDS i Sydafrika är stigmatiserade. För att få en större förståelse för 

hur dimensionerna relaterar till varandra i förhållande till kontexten av makt är 
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intersektionella analyser av vikt samt ökad förståelse kring kvinnors utsatthet (Fahlgren & 

Sawyer, 2005). Kvinnor är en segregerad grupp för att Sydafrika är ett mansdominerat 

samhälle och när kvinnor inte vågar testa sig samt utföra behandling och berätta om sin status, 

försämras deras livskvalité. Om inte ART-behandling genomförs kan HIV utvecklas till AIDS 

vilket är ett allvarligt sjukdomstillstånd. Ett förebyggande arbete gentemot att motverka 

stigmatiseringen är en betydelsefull del för att kvinnor ska få en bättre livskvalité. Det visas 

att kvinnorna blir dubbelt stigmatiserade eftersom de redan är i en utsatt position som 

förvärras när de får HIV. Inom socialt arbete är det av vikt att arbeta för att minska 

ojämlikheten.  

 

Resultatet utger att professionella arbetar med förebyggande insatser såsom individuell terapi 

genom empowerment, vilket har i syfte att stärka kvinnorna så att de kan ta kontroll över sitt 

välbefinnande. Grupp- och familjeterapi är även av vikt för att kunna dela sina livssituationer. 

Därmed kan professionella tillämpa kritisk teori för att få en förståelse för hur deras mående 

är och påverkas av strukturella faktorer i samhället samt för att stärka och motivera kvinnor 

att testa sig för HIV och våga samtala öppet om viruset i sin omgivning. Det är viktigt med 

professionella insatser såsom missbruksprogram, program för att förebygga våld i nära 

relationer, vilket är förekommande i kombination med HIV viruset, och är essentiellt att 

motverka. Socialarbetare ska arbeta för att hjälpa och stödja individen och erbjuda 

stödinsatser. Kvinnor som har HIV och som är bosatta i det marginaliserade området har ett 

påfrestande liv och är i behov av olika former av stöd för att kunna utveckla en bra livskvalité.  

 

Intervjupersonerna förklarar att en förändring som krävs är att information om HIV ska nå ut 

till hela befolkningen, vilket bidrar till att alla får ta del av kunskap och medvetenheten ökar. 

Detta bidrar till att HIV smittan kan bli mer normaliserad, vilket är en viktig central del för att 

minska stigmatiseringen av kvinnorna. Tidigare forskning påpekar att kvinnor som har HIV 

fortfarande är en stigmatiserad grupp men att kvinnor är mer öppna och villig att testa sig för 

HIV idag än tidigare. Studien belyser att det däremot krävs mer förebyggande arbete för att 

motverka stigmatisering hos kvinnor som har HIV/AIDS i det marginaliserade området. Detta 

för att kvinnor befinner sig i en utsatt position vilket gör det viktigt att stödprogram tillämpas. 

Kommunikatörerna utger att ett samarbete krävs emellan staten, verksamheter och 

organisationer för att nå ut med information till hela befolkningen. Terapeuterna utger att ett 

samarbeta mellan mindre organisationerna krävs, för att minska stigmatiseringen hos kvinnor 

som har HIV/AIDS.  
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5.2 Metoddiskussion 

Studien har utgått från en kvalitativ ansats för att få en fördjupad förståelse för ett 

problemområde och har resulterat i att studiens syfte har uppnåtts. Semistrukturerade 

intervjuer valdes som datainsamlingsmetod, eftersom det varit ett lämpligt tillvägagångsätt att 

besvara syfte och frågeställningar på. Intervjuguiden som intervjuerna baserades på, ansågs 

lämplig för att få informationsrika och strukturerade svar. Intervjupersonerna arbetade inom 

olika professioner, då två var kommunikatörer och fem terapeuteter, vilket författarna ansågs 

gynnsamt för studien. Svaren utgavs från olika aspekter och perspektiv. Författarna hade 

kunnat gå tillväga och enbart intervjua professioner av samma aktör, men för att få ett bredare 

perspektiv valdes det ovannämnda tillvägagångssättet. Samtliga intervjuer utfördes via fysiska 

möten vilket har bidragit till att författarna kunde ta del av uttryck och kroppsspråk utöver 

språket och det fanns utrymme till att besvara frågorna utförligt samt framföra ytterligare 

följdfrågor vid behov. Efter varje intervju transkriberade författarna insamlat material för att 

få en större förståelse av vad de professionella säger och hur de säger det. De 

semistrukturerade intervjuerna genomfördes på engelska, vilket inte är författarnas 

moderspråk. Transkriberingen skedde därmed från engelska till svenska, vilket kan ha 

medföljt fåtal fel av ordval. Författarna lyssnade igenom inspelningen av det insamlade 

materialet flertals gånger för att minska fel av ordval.  

 

Studiens urval var målinriktat eftersom författarna intervjuade intervjupersoner som var 

relevanta för det aktuella syftet och frågeställningarna. Intervjupersonerna uppfyllde kriterium 

som att de arbetade inom organisationer med fokus på kvinnor som har HIV/AIDS, arbetade 

för att motverka stigmatiseringen samt att de arbetade inom ett marginaliserat område i 

Sydafrika. Ett urval på fem terapeuter och två kommunikatörer. En anledning till att 

socialarbetarna tackade nej till intervju kan bero på deras höga arbetsbelastning ute på fältet. 

Socialarbetare kan inte i förväg inte disponera över sin arbetstid och arbetsplats. Terapeuter 

och kommunikatörerna har en annan tillgänglighet för en planerad intervju på bestämd plats. 

Ett intersektionellt perspektiv har genomsyrat arbetet, även om det har varit underliggande. 

Perspektivet har påvisats i delar av studien där det är av vikt att som professionell och 

författare förstå de olika maktstrukturer och uppdelningen av samhället som tydligt påvisas i 

Sydafrika, där ett exempel är klasskillnaderna. Studiens reliabilitet anses stark eftersom 

resultatdelen överensstämmer med tidigare forskningsresultat och studiens validitet som 

relativt hög för att det går att urskilja att syftet och frågeställningarna är besvarade i resultat 

avsnittet.  
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5.3 Fortsatt forskning   

Genomförandet av denna studie har för författarna inneburit en process av egna tankar 

angående maktstrukturer och olikheter samt ojämlikheter som påvisas i Sydafrikas samhälle. 

Studiens resultat har bidragit till en större förståelse om att ett helhetsperspektiv är viktigt för 

att minska stigmatisering av kvinnor som har HIV/AIDS, och inte enbart behandla viruset. 

Som nämns i resultatdelen samt resultatdiskussionen anser de professionella att de har 

kommit en lång väg i att motverka stigmatiseringen hos kvinnor. Vidare forskning skulle 

kunna arbeta med frågor rörande hur staten, verksamheter och organisationer kan uppnå ett 

bättre samarbete för att HIV/AIDS viruset ska bli helt normaliserat och ses som vilken annan 

sjukdom. Framtida forskning skulle kunna utforska ett tillvägagångssätt kring detta 

samarbete, för att förebygga stigmatiseringen hos kvinnor i marginaliserade områden.  

 

En ytterligare förändring som framtida forskning kan bearbeta är hur informationen kan 

förmedlas ut till hela befolkningen och samhället för att de ska få ännu mer kunskap, och 

därmed medvetenhet om HIV/AIDS viruset. Hur kan organisationer, verksamheten staten gå 

till väga för att kunskap ska nå ut till hela befolkningen, oavsett klass, kön och etnicitet? Samt 

krävs arbete för att förebygga sociala faktorer, såsom fattigdom och socioekonomisk status, 

och ojämlikheter. Socialt arbete ska motverka diskriminering, ojämlikheter i samhället och 

arbeta för att motverka en riskabel utveckling för en person som kan riskera att stigmatiseras. 

Grundläggande värden i socialt arbete är att bidra till ett värdigt liv och utveckla samhällets 

välfärd (Akademikerförbundet, SSR).  
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BILAGA 1, Informationsbrev 
 

Information to participants 
A Qualitative study about stigmatization of women with AIDS/HIV. Thank you for reading 

the information sheet about this study. If you are happy to participate then please sign the 

form below.  

 

The research you are being asked to participate in is a study carried out by two students at the 

department of social work at Mid-Sweden University in Sweden. The purpose of the study is 

to examine the stigmatization of women with AIDS/HIV in Cape Town. Your participation 

consists of taking part in an interview of approximately 60 minutes. Your participation is 

voluntary and you are free to withdraw at any time without giving any reason and without 

there being any negative consequences. In addition, should you not wish to answer any 

particular question or questions, you are free to decline.  

 

How is the data collected, handled and stored? 

We would prefer the interview to be recorded; the record will be only accessible to us, unless 

you wish not to be recorded. The anonymised transcript of the interview will be used in the 

research. In accordance with Data Protection guidelines on data storage, data will be stored 

until the end of the project. It will be kept in line with the Data Protection Policies and 

Research Ethics policies, and will be stored safely on password protected computers in 

encrypted files.  

 

Will what I say in this study be kept confidential? 

Your identity in the research will be confidential and anonymous. When using your interview 

data, you will be assigned pseudonyms and only the researchers will know how and to whom 

the descriptions have been assigned. 

 

What will happen to the results of the research study? 

 The interview data feeds into the university’s planning of student support for the next cohorts 

and enhances the understanding of the university experience. The results of this research will 

inform institutional policy changes at the University of Mid Sweden University, especially in 

terms of student support. The research results will also be subject to academic publication.  



 
 

 
38 

  

 

What are the possible benefits of taking part?  

Helping my research with your expertise and experiences will provide a better understanding 

about the stigmatizations of AIDS/HIV amongst women in Cape Town.  

 

I have read the information and  

•   I will participate in the study □ 

 

________________________ ________________         ___________________ 

Name of participant Date                                     Signature 

 

_________________________ __________________         _____________________ 

Principal Investigator Date                                     Signature 

 

To be counter-signed and dated electronically for telephone interviews or in the presence of 

the participant for face to face interviews.  Copies: Once this has been signed by all parties 

the participant should receive a copy of the signed and dated participant consent form, and 

the information sheet. A copy of the signed and dated consent form should be placed in the 

main project file which must be kept in a secure location. 

 

Contact for Further Information 

If you require any further information, please contact us: 

 
(Ms) Johanna Fyhr & Katrin Börjesson  
Department of Social Work 
Mid-Sweden University 
S-831 25 Östersund 
SWEDEN  
Mobil  + 46 736 55 978  
E-mail: jofy1600@student.miun.se kabr1600@student.miun.se  
 
Supervisor: 
(Mrs) Charlotte Andoh-Appiah     
Doctor in Social Work  
Department of Social Work 
Mid-Sweden University 
S-831 25 Östersund 

SWEDEN 
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BILAGA 2, Intervjuguide 
 
INTERVIEW QUESTIONS 

Name:  

Profession:  

Age: 

Name of Company: 

•   How long have you been working at the organization?  

•   How did you initially get involved with the organization? 

•   Describe the work you do at the organization. 

 

1. How do you conduct your work to help others at the organization?  

2. How many patients does the organization help monthly? 

3. What is your most common demographic audience in your organization? (Social status, 

gender etc.). Why? 

4.  How does one get in contact with your organization? 

5.  How does your organization benefit the community? 

6. How can professional treatment affect the individual's quality of life?  Before/after 

treatment. 

7. Do you think society feels that people with HIV/AIDS are a marginalised group? 

8. Do you do find it common for the family of those infected to be supportive of the patient 

with HIV/AIDS? 

9. Do you feel that women who are HIV positive are a stigmatized group in society? If so, do 

you see any underlying factors to them? 

10.  What do you think needs to happen to reduce the stigma around HIV/AIDS? 

11. What do you think the organization can do to prevent the stigmatization against women? 

12 Is there anything else you’d like to share? 

 

Johanna Fyhr & Katrin Börjesson  

 

 

 

 

 


