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Sydafrika är ett land som är svårt drabbat av hiv smitta, drygt 10 procent av landets befolkning 

är smittade. Största andelen av dessa lever i provinsen KwaZulu-Natal vilken även har valts att 

utföra studien i. För att minska den hiv epidemi som råder och som leder till en sämre 

samhällsutveckling är det av högsta prioritet att arbeta förebyggande mot denna spridning. 

Syftet med studien har därför varit att undersöka hur en livsstil kan förbättras bland skolelever 

samt hur eleverna kan bli mer delaktiga i det hiv förebyggande arbetet. För att uppnå studiens 

syfte har en deltagande observation genomförts. En organisation som arbetar förebyggande 

mot hiv/aids för ungdomar i åldern 13-20 år har observerats då de har bedrivit sitt arbete ute 

bland elever på skolor. Det datamaterial som samlades in vid dessa tillfällen analyserades och 

sammanställdes för att sedan skapa ett resultat. Resultatet visade att kommunikation och 

information är viktigt för att öka elevernas kunskaper om hiv/aids samt stärka dem i sin tro på 

sig själva för att kunna förändra deras livsstil.  
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South Africa is a country which is hard injured by hiv infection, over 10 percent of the 

population is infected. The largest share of those is living in the province of KwaZulu-Natal, 

which also has been selected to conduct the study in. In order to reduce the hiv epidemic that 

exists, and that leads to a poorer community, it is of highest priority to work preventive against 

this proliferation. The purpose of this study was therefore to examine how a life can be 

improved among school students and how students can become more involved in the hiv 

prevention. To achieve the purpose of the study, a participant observation carried out. An 

organization that works towards preventing hiv/aids for young people in the age of 13-20 

years old, have been observed when they have carried out their work with students at schools. 

The data gathered on these occasions was analyzed and summarized and then a result was 

created. The results showed that communication and information is essential to enhance 

students' knowledge of hiv/aids and strengthen them in their belief in themselves to be able to 

change their lifestyle. 
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INLEDNING  

Anledningen till att vi har valt att skriva om hur ett hiv förebyggande arbete bedrivs i 

Sydafrika är för att det är det land i världen som har högst andel hivsmittade individer. Detta 

är således ett stort folkhälsoproblem som hotar samhällsutvecklingen (Starforlife, 2010a). Vårt 

intresse kring detta förstärktes när vi kom i kontakt med projektet Star for Life (SFL) som 

arbetar mycket med att kommunicera, informera och stärka elever på skolor. Detta för att 

förebygga spridningen av hiv bland ungdomar i åldern 13-20 år i provinsen KwaZulu-Natal. 

Det var härifrån vår idé till att inrikta oss på hur organisationen arbetade förebyggande mot 

hiv tog fart. För att kunna stärka dessa ungdomar i denna utsatta miljö krävs inte enbart 

prevention i form av medicinska åtgärder utan också stöd och rådgivning från olika aktörer.  

Det krävs en interaktion och delaktighet från båda parter för att kunna åstadkomma en 

minskning av andelen hivsmittade.  

BAKGRUND 

Inledningsvis ges en kort presentation av landet Sydafrika samt av provinsen där studien 

genomfördes. Sedan ges fakta om viruset hiv samt en presentation av organisationen SFL som 

har varit ett stöd för oss under fältarbetet. Andra områden som kommer att beröras i 

bakgrunden är empowerment, kommunikation, information samt stöd. Dessa områden vill vi 

belysa eftersom vi anser att de har stor betydelse för hur eleverna engagerar sig i det 

förebyggande arbetet mot hivsmitta. Avslutningsvis presenteras en problemformulering. 

 

Landet Sydafrika   

 

I dag bor det 48, 8 miljoner människor i Sydafrika med olika folkslag, 79 procent av 

befolkningen är afrikaner/svarta, 9,6 procent är européer/vita och 2,5 procent är asiater 

(Regeringskansliet, 2010). Sydafrika har hög kriminalitet som kännetecknas av sexuella 

övergrepp och våldsbrott vilket kan härledas till den påtagliga ojämlikheten och arbetslösheten 

som råder i landet (Sida, 2010). En annan svårighet som Sydafrika brottas med är 

folkhälsoproblematik i form av stor andel hivsmittade människor. Var femte person är smittad 

och varje dag dör ungefär ettusen sydafrikaner i acquired immune deficiency syndrome (aids) 

vilket hotar landets utveckling, samhällsstruktur och tillväxt (a a). Landets politiska ledare har 

tidigare förnekat sambandet mellan hiv och aids. Detta yttrade sig genom att människor varken 

fick vård eller medicin. I dagens läge däremot har Sydafrika etablerat en nationell 

handlingsplan vilken riktar sig mot hiv/aids. Tillgängligheten av bromsmediciner till de sjuka 

har även ökat (Starforlife, 2010a).  
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Provinsen KwaZulu-Natal  

KwaZulu-Natal är en provins som ligger i nordöstra Sydafrika. Här bor 9.9 miljoner invånare 

Provinsen har störst folkmängd, ungefär 21 procent av alla sydafrikaner bor här 

(Southafricainfo, 2010).  Det finns sammanlagt 1.6 miljoner hushåll i landsdelen och av alla 

dessa har 77 procent fem kilometer till närmaste sjukvårdsinrättning. Det finns skillnader 

mellan folkgrupperna när det gäller val av offentlig eller privat sjukvård. De flesta 

sydafrikanska hushåll använder sig av den offentliga vården, hela 86 procent medan 77 

procent av de vita hushållen vänder sig till den privata vården i landet. KwaZulu-Natal har 

blivit strängt påverkat av hiv/aids, mer än någon annan av de nio provinserna i Sydafrika. Hela 

38.5 procent är hivsmittade, mest drabbade gruppen är kvinnor och den svarta befolkningen i 

åldrarna 25-34 år. Detta har lett till att den vuxna dödligheten har ökat från 48.7 procent till 

58,5 procent år 2002. En vuxens medellivslängd i KwaZulu-Natal är 51,6 år, vilket betyder att 

det i provinsen är många barn som antingen har förlorat sin pappa eller mamma. Det finns 

även de barn som förlorat båda sina föräldrar (Statistics South Africa, 1998). För att bekämpa 

hiv/aids har den regionala regeringen i KwaZulu-Natal valt att ingå i ett samarbete med olika 

andelsägare. Ett samarbete har inletts där organisationer arbetar för att minska överföringar av 

hiv, skaffa lämplig behandling, vård och stöd till hiv-positiva individer samt deras familjer 

(Provincial Government, KwaZulu-Natal, 2008). 

 

Diagnosen hiv 

Hiv är ett retrovirus som angriper kroppens eget immunförsvar. Retrovirus kännetecknas av att 

den genetiska informationen består av ribonukleinsyra (RNA) istället för desoxyribonuclein 

syra (DNA). När en cell har blivit angripet av ett hiv-virus kopieras virusets RNA till DNA i 

den smittade cellen med hjälp av enzymet som kallas ”omvänt transkriptas”. DNA kopian 

integreras sedan i cellkärnans DNA vilket är oåtkomligt för immunförsvaret vilket i sin tur 

innebär att sjukdomen aids inte går att bota (Iwarsson-Norrby, 2004). Hivinfektionen 

diagnostiseras vanligen genom det som i dagligt tal kallas för ”hiv-test”. Ett blodprov tas för 

att vid hivinfektion påvisa antikroppar i blodet. Visar sig testet vara positivt görs ett nytt test 

antingen från det ursprungliga blodprovet från patienten eller från ett nytt blodprov. Visar det 

sig att båda testerna är positiva bekräftas resultatet med Western Blot, vilken är ännu ett 

antikroppstest men som bygger på en immunelektroforetisk metod som innebär att olika hiv-

proteiner separeras på en remsa. Remsan tillsätts sedan med patientserum och vid en positiv 

hivinfektion får remsan ett karakteristiskt mönster. Diagnos kan även ställas genom att direkt 

påvisa antigen i blodet. Detta test används framförallt för att diagnostisera primär hivinfektion 

(a a). De första symtomen vid hiv brukar uttrycka sig i form av att individen snabbt får en 

övergående period av feber, halsont och svullna lymfkörtlar. Likaså är det vanligt att individen 

får muskel- och huvudvärk liksom symtom från mag- och tarmkanalen i form av diarré, 

illamående och kräkningar. En del individer känner inte av några symtom alls. Från det att en 

individ har blivit smittad kan det dröja flera år innan sjukdomen visar någon symtombild. I det 

senare skedet av sjukdomsförloppet kan symtombilden delvis hänföras till viruset i sig men 

ofta visar symtomen på andra infektionssjukdomar som individen drabbas av i och med det 

sänkta immunförsvaret. Det är sekundära infektionssjukdomar i den senare fasen som ligger 
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till grund för det sjukdomstillstånd som kallas aids (Smittskyddsinstitutet, 2010). År 1987 

introducerades det första läkemedlet mot hiv vilket hämmar enzymet som benämns ”omvänt 

transkriptas”. Det finns ett flertal olika läkemedel mot viruset hiv som är indelade i mindre 

grupper beroende på vilka olika sätt de verkar. Det finns inget läkemedel som botar viruset hiv 

och sjukdomen aids men syftet med behandlingen är att minska antalet dödsfall samt att kunna 

upprätthålla en god livskvalitet. Bromsmedicinerna gör det svårare för RNA att kopieras till 

kroppens egna DNA vilket fördröjer sjukdomsförloppet (Iwarsson-Norrby, 2004). 

Känslan av att leva med hiv 

Människor som är hiv positiva och som bor på landsbygden med låg hivprevalens upplever sitt 

sociala liv samt deras möte med hälso- och sjukvården som diskriminerande. Människorna 

anser sig känna en social utstötning från samhället. De upplever sig tvingade att följa olika 

regler för sociala kontakter där de behandlas olika genom att exempelvis nekas behandling på 

grund av rädsla bland sjukvårdspersonalen. Detta kunde uttryckas genom att dessa inte ville 

röra vid dem, vilket upplevdes diskriminerande.  Med sociala kontakter menas exempelvis 

hälso- och sjukvård, tandläkare, familj och vänner (Zukoski & Thorbum, 2009). Många känner 

ibland tvivel inför om de skall berätta om sin status för människor runt omkring dem.  Även 

om de har accepterat sin sjukdom finner de tröst i att förneka sin sjukdom och därmed hålla 

den hemlig inför andra.  De känner oro inför hur de skall berätta och vad för respons de 

kommer att få. De skäl som uppgavs till varför de beslutade att inte delge sin status var 

förnekelse och ångest. Ett annat skäl var att de upplevde det bekvämt att hålla sin status 

hemlig för att deras familjer inte skulle riskera att påverkas av situationen och stötas ut av 

samhället. Många ansåg att de ville fortsätta sina liv som tidigare och valde därför att inte 

berätta (Greeff, Phetlhu, Makoae, DlaminQual, Holzemer, Naidoo, Kohi, Uys, & Chirwa, 

2008). De människor som är hivpositiva och lever på landsbygden upplever sitt liv mindre 

tillfredsställande än vad de människor som lever i storstäderna gör. Detta på grund av att 

människorna på landsbygden har minskad tillgång till medicinsk och psykisk vård. De 

uppfattar även det sociala stödet från familj och vänner som mindre vilket leder till att de 

känner sig mer ensamma och rädda än vad motsvarande individer känner som bor i 

storstäderna. För att undvika utanförskap och människors fördomar valde vissa individer bort 

sin antivirala behandling mot hiv. De främsta ämnena som ansågs vara diskriminerande och 

stigmatiserande för de hivpositiva människorna var social utstötning från vänner och familj. 

Vidare ansågs det diskriminerande när de ombetts att följa vissa särskilda regler på grund av 

sin hiv-status samt att de behandlas olika både direkt och indirekt av sin omgivning. 

Människor som har hiv kämpar dagligen med att ta till sig hur de behandlas av sin omgivning, 

en del blir starkare och talar ut om sin situation medan andra väljer att isolera sig från 

omvärlden (Zukoski, et.al. 2009).  
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Star for Life  

SFL är en organisation som bedrivs formellt under två enskilda organisationer, så kallade non 

governmental organisations (NGOs), och som arbetar med att förhindra spridningen av hiv 

bland unga människor i södra Afrika. Organisationen startade sitt arbete år 2005 och syftet är 

att inspirera unga människor att tro på sin framtid och sina drömmar samt att stödja dem i att 

leva ett liv utan aids. Detta görs bland annat genom att uppmuntra till utbildning och i samråd 

med eleverna diskutera ämnen som utmaningar och drömmar i livet för att avleda de från 

situationer som kan få en negativ påverkan på deras liv. Verksamheten bedrivs ute på skolor 

under tre år och riktar sig till ungdomar i åldrarna 13-20 år. Tanken är att coacher, som kan ha 

olika professioner bland annat sjuksköterska, under denna tid skall utbilda skolans personal i 

socialt arbete och hiv/aids-kunskaper för att dessa själva ska fortsätta med arbetet efter att 

organisationen har lämnat skolan.  Organisationens vision är att programmet i framtiden skall 

kunna integreras i skolans ordinarie verksamhet. Länder som projektet verkar inom är 

Sydafrika och Namibia och i dagsläget når verksamheten över 72 000 elever och 3000 lärare 

och deras familjer (Starforlife, 2010b).  SFL har arbetsområden som de fokuserar på i sitt 

förebyggande arbete mot hiv. Organisationen arrangerar bland annat workshops på skolor där 

undervisning i hiv- och aidskunskap sker till elever och lärare. Detta sker parallellt med att 

inspirera målgruppen till att utveckla mål och framtidsvisioner. Inom organisationen arbetar 

coacher som kontinuerligt erbjuder stöd, råd och terapi till elever. Detta genom att det varje 

vecka finns en coach tillgänglig på varje skola för att där undervisa samt ge stöd och råd till 

elever i frågor som rör hiv/aids, sociala problem, missbruk, missförhållanden i hemmet, eller 

sexuella övergrepp. SFL erbjuder även anonym testning för hiv och graviditet i en bekväm 

miljö via en mobil klinik. Den mobila kliniken, i vilken en sjuksköterska verkar, kan även ta 

sig långt ut på landsbygden där tillgång till säker och anonym testning är näst intill obefintlig. 

På plats erbjuder även kliniken rådgivning (Starforlife, 2010c).   

Empowerment - att stärka den enskilde individen 

Yrkesutövare inom hälsovården har sedan lång tid tillbaka som tradition att ta beslut åt 

patienten i tron om att de vet vad som är bäst för patienten. Men på senare år har en annan syn 

framträtt, vilken innebär att patienten är den främsta experten på sin egen kropp, dess symtom 

och situation (Holmström & Röing, 2009).  Det har alltså blivit angeläget att skjuta 

maktbalansen från sjukvårdspersonal till patienter. Detta kan ha sin förklaring i att kroniska 

sjukdomar ökar, som till exempel (t.ex.) cancer, diabetes, hjärtkärlsjukdom samt sådana 

sjukdomar som inte går att bota. För att uppnå välbefinnande behöver därför individen anpassa 

sitt liv till en ny situation. För att klara av detta behövs ett ömsesidigt förtroende och 

kunskapsutbyte mellan vårdgivare och mottagare. Beslut skall tas i samråd med patienten. 

Synonymer som kan förtydliga ordet empowerment är bemyndigande, patientkraft och 

egenmakt. (Björvell & Insulander, 2008 i Klang Söderkvist).  
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Hälsovårdspolitiker och regeringen hoppas på att aktiva patienter kan främja till egenvård och 

därigenom lätta de ekonomiska kostnaderna. År 1977 försvarade världshälsoorganisationen 

(WHO) att patienter borde vara delaktiga i sin hälsovård. Det har sedan dess funnits fokus på 

att försöka hitta olika sätt att stärka patientens position i hälsovården och ha inflytande över 

beslut gällande sjukvårdsinsatser såsom undersökningar och behandlingar (Holmström, et. al. 

2009). För att kunna bemyndiga patienten krävs bra kommunikation mellan vårdgivare och 

vårdtagare. Vårdgivaren skall sträva efter att främja och förstärka patientens förmågor så att de 

känner att de har kontroll över sin hälsa. Vårdgivaren måste lära sig att bli observatör och 

acceptera patientens beslut rörande sin egen hälsa. Vårdtagaren måste däremot vara villig till 

förändring, inte bara i sitt personliga beteende utan också i sociala situationer (a a). Att stärka 

patienten med funktionsnedsättning kan ha en viktig funktion, det kan hjälpa denne att avfärda 

den passiva ”sjuka rollen” och istället bli deltagare i sin egen hälsovård. Istället för att försöka 

sträva efter ett normaltillstånd lär patienten sig att fokusera på vården kring sin hälsa och sitt 

välbefinnande för att förebygga ytterligare funktionsnedsättning  (Holmström, et. al.  2009).  

 

Stöd 

Genom att ge stöd och vägledning inom sjukvården skapas en möjlighet för patienten att delta 

i sin egen vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005).  Det finns olika sorters stöd, dels det 

sociala stödet dels det professionella. Det sociala stödet innebär ett utbyte mellan två individer 

men kan även innefatta utbytet mellan personer eller institutioner utanför individens naturliga 

nätverk, nätverk i form av familj och vänner (Hopcey & Morse, 1997).  Många teoretiker har 

därför haft svårt att identifiera exakt vad socialt respektive professionellt stöd har för betydelse 

för individen. Detta eftersom ett professionellt stöd utgörs av en yrkesverksam person 

exempelvis en sjuksköterska som intar en arbetsroll. Professionellt stöd skiljer sig mot socialt 

stöd genom att det är begränsat till givarens profession exempelvis sjuksköterskans. Det 

sociala stödet begränsas däremot inte till emotionellt, informativt stöd samt stöd för en ökad 

självkänsla (a a). Hinson-Langford, Bowsher, Maloney och Lillis (1997) refererar till Swann 

och Brow (1990) när de beskriver att en individ utvecklar sin självbild genom att jämföra sig 

med andra vilket ses som en process för att utveckla sin självkänsla samt öka sitt 

välbefinnande. Vidare refererar Hinson-Langford et. al. (1997) till Stewart (1992) att om ett 

socialt utbyte ska kunna ske krävs det att individer har en social kompetens vilken har stor 

betydelse för att kunna skapa relationer. Det finns olika kännetecken för socialt stöd vilka är: 

emotionellt, instrumentellt, informativt samt stöd för individens utveckling.  Emotionellt stöd 

innebär att visa omtanke, empati, förtroende och kärlek gentemot individen. Det 

instrumentella stödet skiljer sig från det emotionella stödet genom att det inriktar sig mer på 

att hjälpa till med det praktiska som ex ekonomi.  Det informativa stödet är till användning när 

en individ behöver hjälp med ett problem.  Det fjärde stödet, utvärderingsstödet, innefattas av 

kommunikation och information vilka är viktiga för att kunna stödja individen i dennes 

värdering av sig själv istället för att fokusera på problemlösning. Gemensamt för dessa stöd 

tros vara att de bidrar till ett ökat välbefinnande samt en ökad hälsa (Hinson-Langford et. al. 

1997).   
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Enligt Who definieras hälsa som ett fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

och inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet (Jahren -Kristoffersen,  2005).   

Kommunikation 

 

Rogers (i Setsuko Hendriksen, et. al. 2009) definierar kommunikation som utbyte av 

information mellan människor. Kommunikation kan aldrig avskiljas från den sociala, 

historiska och kulturella kontext som utgör ramarna för interaktionen. Innanför dessa ramar 

tolkar parterna budskapets innebörd. Det kan uttryckas att människan ser världen genom sina 

personliga ”glasögon”. I boken Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle skriven av Hanssen 

(2008) kallar Dahl (2001) dessa glasögon för ett ”kulturfilter”. Glasögonen utgör också ett 

subjektivt ”filter”, eftersom människans personlighet, begåvning och dennes kunskaper samt 

erfarenheter inverkar på hur denne uppfattar det som kommuniceras. Genom det här filtret 

uppfattar människan världen. Sändarens kulturella och personliga filter bestämmer hur 

budskapet kodas och också vilken kanal som ska väljas. Detta förklaras i om sändaren väljer 

att skicka budskapet muntligt, skriftligt eller på ett icke-verbalt sätt. Mottagarens kulturella 

och personliga filter påverkar vidare avkodningen, eller tolkningen, och förståelsen av 

budskapet. Kommunikationen blir svårare ju större skillnaden är mellan de kommunicerande 

parternas kultur, ideologi, bakgrundskunskaper och personliga formuleringssätt.  Inom vården 

begränsar kommunikationsproblem patientens möjligheter att förmedla sina tankar och känslor 

till omgivningen vilket kan leda till missförstånd. Förmågan att använda språket är av stor 

betydelse för människans identitet. Kommunikation sker inte bara muntligen utan förekommer 

även som icke-verbal. Detta kännetecknas av kommunikation mellan människor med hjälp av 

andra kanaler och andra koder än den språkliga. Vanligtvis utgör språket ungefär en tredjedel 

av människans totala kommunikation (Hanssen, 2008). Verbal kommunikation har visat sig 

vara en viktig faktor för att öka hälsobeteenden hos människor och dess framtida insatser inom 

vård och behandling för hiv. Därför är det viktigt att information ges till människorna för att 

öka kunskapen om sex, hiv/aids, hiv-test samt dess behandling och omvårdnad i ett 

förebyggande syfte. Finns det däremot brister i kommunikationen av olika anledningar kan 

detta påverka människornas beslut om att vilja erhålla rådgivning eller att frivilligt testa sig för 

hiv.  Informell kommunikation om hiv och aids har även visat sig utöva positiva förändringar i 

kunskapen om hiv och i stigmatiseringen samt vid eventuella riskbeteenden då dessa har 

minskat (Setsuko Hendriksen, et. al. 2009).  

 

Information 

Ett av sjuksköterskans kompetensområde innefattar information, där sjuksköterskan i sin 

yrkesroll är skyldig att kommunicera med sina patienter samt med annan personal. Genom att 

informera patienten skapas en möjlighet för patienten att delta i sin egen vård och behandling. 

För att patientens deltagande skall bli optimalt måste även sjuksköterskan förvissa sig om att 

denne har förstått den givna informationen (Socialstyrelsen, 2005).  
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Enligt Eide och Eide (1997), är den viktigaste kommunikativa utmaningen att kunna ge en god 

och tillräcklig information till patienten. Informationen som patienten erhåller kan t.ex. handla 

om dennes sjukdom och behandling. För patientens bemästrande och för dennes förmåga att 

förhålla sig ändamålsenligt i sin tillvaro är kunskap om sjukdomen och vad den innebär viktig. 

Information och kunskap är ofta något som patienten är i stort behov av och därför också en av 

sjuksköterskans viktiga uppgift att förmedla. Informationen som skall ges till patienten måste 

vara relevant för denne och därför måste sjuksköterskan komma fram till vilken information 

varje enskild patient behöver. Utöver den informationen som ges om sjukdomen och dess 

behandling är det också viktigt att informera patienten om praktiska företeelser. Det är även 

viktigt att tänka på att patienten inte får för mycket information på en gång då informationen 

lätt kan glömmas bort. Informationen bör dock vara så fullständig som möjligt (Eide & Eide, 

1997). Hur mycket information som skall ges skiljer sig i hög grad från patient till patient samt 

vilken livsstilsfråga som gäller. Genom att ta reda på vad patienten själv har för föreställningar 

om sina problem, är det för vårdpersonalen möjligt att ta fram relevant information för den 

enskilde patienten och tillsammans med denne planera relevanta åtgärder. Hälso- och 

sjukvården är genom olika åtgärder inriktad på att förhindra uppkomsten av sjukdomar och i 

vårdpersonalens arbete är det därför vanligt att tala om levnadsvanor. Att dela med sig av 

kunskap om hur dödlighet och sjuklighet kan minska genom att ändra livsstil känner därför 

många ett stort ansvar inför. Ett sätt för vårdpersonalen att ändra patienters beteenden kan vara 

genom att använda sig av ett patientcentrerat förhållningssätt istället för att förmedla 

kunskaper genom att säga åt patienterna vad de ska eller inte ska göra. Ett patientcentrerat 

förhållningssätt definieras som att sjuksköterskan inte är inställd på att styra patienten mot ett 

förutbestämt mål utan att istället utgå från patientens situation och tillsammans diskutera för 

att komma fram till vad som passar den enskilde patienten bäst (Klang Söderkvist, 2008).  

 PROBLEMFORMULERING 

I sjuksköterskans yrke har denne som uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdom genom 

att motivera till förändrade livsstilsfaktorer. Sjuksköterskan skall även ha förmågan att 

kommunicera, informera samt undervisa patienter. Det är viktigt att ha ett patientcentrerat 

förhållningssätt genom att föra en dialog med patienten. Detta för att göra patienten delaktig i 

sin egen vård och behandling. I dialogen med patienten skall det ges tillfälle för stöd och 

vägledning. Vi har valt att följa ett hälsofrämjande arbete i det förebyggande arbetet mot hiv i 

Sydafrika eftersom det anses beröra många centrala delar i sjuksköterskans yrkesroll. Det 

funderades även kring vilka utmaningar ungdomar kan tänkas ha i en sådan utsatt miljö som 

råder i Sydafrika.  För att få ökade kunskaper om detta skapades tre frågeställningar.  
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SYFTE 

 

Syftet med studien var att undersöka olika förfaringssätt i det förebyggande arbetet mot hiv för 

en bättre livsstil samt elevernas delaktighet i en hiv utsatt miljö i Sydafrika. 

Frågeställningar 

 
 Hur organisationen Star for Life bedriver det förebyggande arbetet mot hiv. 

 Vilka utmaningar dessa elever anser sig ha i livet och som kan observeras.  

 Olika förfaringssätt i det förebyggande arbetet samt skillnader på elevernas delaktighet. 

i form av respons 

  

METOD  

En kvalitativ forskningsmetod med en fenomenologisk ansats valdes för att besvara studiens 

syfte. En kvalitativ forskningsmetod innebär att ett fenomen studeras i sin naturliga miljö. 

Inom fenomenologin kan fenomenet förstås som en företeelse så som den uppfattas eller 

upplevs (Dahlberg, 1997). Ett möjligt sätt att samla in data inom kvalitativa metoder är genom 

deltagande observationer.  Deltagande observation kännetecknas av att forskaren vanligtvis 

vill förstå hur en grupp människor i allmänhet lever. Genom deltagande observationer kan 

forskaren direkt iaktta företeelser i sin naturliga miljö och på så sätt erhålla särskild 

information. Det är ett bra alternativ att använda sig av deltagande observationer när det av 

olika skäl är svårt att intervjua någon eller få en skriven berättelse, det kan dock medföra vissa 

nackdelar ex att forskaren blir för emotionellt engagerad vilket kan resultera i att forskaren 

inte längre kan ha en objektiv syn i analysarbetet (a a).  
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Urval 

Vår målgrupp var sydafrikanska elever i provinsen KwaZulu-Natal som var i åldern 13-20 år. 

Urvalet bestod av både killar och tjejer. Studien genomfördes under vecka 39 till och med 

vecka 46 hösten 2010. Vi observerade tolv klasser i fyra olika skolor belägna på landsbygden. 

Antal elever i klassrummen varierade beroende på årskurs. Vad det gäller årskurserna var 

dessa mellan grad åtta och tolv. I de lägre årskurserna var elevantalet i varje klass 50-60 

stycken medan det i de högre årskurserna var 20-30 stycken elever.  

Datainsamling  

Studien inleddes med att vi skickade ett informationsdokument via e-post (se bilaga 1) till vår 

kontaktperson som verkar inom projektet SFL. Detta gjordes för att erhålla ett godkännande 

för att vi skulle kunna gå vidare i vår arbetsprocess på plats. När vi anlände till Sydafrika hade 

vi ett introduktionsmöte med vår kontaktperson där även ett schema utformades för vår 

kommande vistelse. Under mötet fastställdes att vår datainsamling skulle ske de tre första 

veckorna under vår vistelse. Detta för att resterande veckor skulle ges till att sammanställa det 

inhämtade datamaterialet. Vi träffade eleverna i deras skolmiljö i samband med att coacherna 

besökte skolorna i deras dagliga arbete. Vilka skolor och klasser som besöktes var inget vi 

kunde påverka själva utan vi följde coachernas ordinarie scheman. Under observationerna 

placerades vi ut bland eleverna där vi förde våra anteckningar genom att använda oss av block 

och penna. För att svara på studiens syfte observerade vi hur ett förebyggande arbete mot en 

bättre livsstil gick till väga, detta genom att ta del av coachernas förfaringssätt, elevernas 

respons på detta samt elevernas karaktäristiska levnadsförhållanden. Med coachernas 

förfaringssätt menar vi deras sätt att kommunicera, informera samt hur de lägger upp sin 

undervisning. Under de första observationerna som gjordes valde vi på förhand att dela upp 

sinsemellan vem som skulle observera vad utifrån våra frågeställningar. Detta ändrades dock i 

efterhand till att alla tre observerade samtliga frågeställningar eftersom detta föll sig naturligt. 

Varje ”classroom session” pågick mellan 30 -45 min. Efter dagens slut sammanställdes det 

insamlade datamaterialet genom att tidigare stödord formades till text som sparades i ett 

dokument för att senare lättare kunna analyseras.  

 

Dataanalys 

Att bearbeta datamaterial innebär att analysera och strukturera materialet för att kunna 

sammanställa ett resultat. För att analysera vårt material har vi valt att hänföra oss till 

Dahlberg (1997), som delar in analysen i tre faser.  

 

Fas ett innebär att forskaren läser igenom det utskrivna materialet som en helhet för att få en 

förståelse. Detta görs upprepade gånger tills forskaren kan beskriva materialet från 

observationerna och därmed gå vidare i processen (Dahlberg, 1997).  
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Till att börja med läste vi igenom det material som erhållits vid observationerna, detta gjordes 

upprepade gånger för att få en helhetsförståelse. Sedan diskuterade vi materialets innehåll.  

 

I fas två ska materialet analyseras för att skapa en djupare förståelse för innehållet vilket görs 

genom att texten delas upp i mindre kvalitativa likheter och skillnader. Genom att bearbeta 

dessa likheter och skillnader kan ett mönster uppstå i vilket de kvalitativa skilda kategorierna 

framträder (Dahlberg, 1997).  Ur det insamlade materialet kunde vi urskilja likheter och 

skillnader som vi valde att utforma i ett nytt dokument. Utifrån det nya dokumentet var det 

lättare att tyda mönster som skulle kunna ligga som grund för studiens resultat.  Ur dessa 

mönster plockades väsentliga meningar ut för att placeras under olika kategorier.  

 

I den tredje fasen återskapas texten som en helhet för att sedan analyseras och sammanställas i 

ett resultat. Syftet med resultatet är att det ska bli så hanterbart som möjligt så att även 

utomstående skall förstå dess innehåll (Dahlberg, 1997). De väsentliga meningarna som 

tidigare hade plockats ut användes nu till att bilda sex kategorier som sedan skrevs ihop i tre 

kategorier  vilka utformade studiens resultat. 

ETIK  

 

Innan dagens observationer skulle utföras erhölls ett godkännande från skolans rektor. 

Därefter blev eleverna som skulle observeras under dagen informerade om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta detta. De blev också innan dagens observationer 

informerade om studiens syfte, vilka metoder som ingår, vad vi som observatörer förväntar oss 

för nytta av studien samt vad deltagarnas medverkan innebär. Detta är enligt Olsson och 

Sörensen (2007) viktiga aspekter att ta hänsyn till vid forskningsstudier och benämns 

informationskravet. Finns det deltagare som inte vill medverka i studien skall detta respekteras 

och därmed får nya elever förfrågan att delta.  

Det finns även fyra etiska grundprinciper som är viktiga att beakta vid all forskning som 

författarna till denna studie tagit hänsyn till. Autonomiprincipen innebär att människan ska 

respekteras med värdighet samt ha rätt till självbestämmande och integritet. Människan ska 

själv kunna vara delaktig i de beslut som tas för denne. Godhetsprincipen innefattar att 

forskningen skall på ett effektivt och tillförlitligt sätt komma fram till ny och viktig kunskap 

men bör inte leda till att någon individ kommer till skada. Principen att inte skada innebär att 

inte utsätta någon för fysisk och psykisk skada eller obehag. Sista grundprincipen är 

rättviseprincipen som förklarar vikten av att alla människor skall behandlas lika oavsett kön 

och etnicitet. All information som arbetades fram behandlades konfidentiellt vilket betyder att 

informationen och de uppgifter som erhålls inte kommer att spridas till obehöriga för att 

avslöja identitet på deltagarna (Olsson & Sörensen, 2007).  
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RESULTAT  

Tre väsentliga kategorier som bildades presenteras under varsin rubrik och beskrivs i text 

nedan 

 

 Hur det förebyggande arbetet för en bättre livsstil generellt bedrivs 

 Elevernas upplevda utmaningar 

 Coachernas förfaringssätt vid ” classroom coaching” samt elevernas respons   

 

Hur det förebyggande arbetet för en bättre livsstil generellt bedrevs 

 

Det kunde ses att organisationen arbetade med olika områden i det förebyggande arbetet mot 

hiv. De mest framträdande var: 

 

Ändra elevernas inställning till livet, utbildning och deras syn på sexuellt beteende vilket på så 

sätt skulle minska risken för hiv. För att ändra elevernas inställning till livet kunde författarna 

se att detta gjordes genom att stärka eleverna för att på så sätt öka deras självförtroende och 

självkänsla så att de gör rätt val i framtiden och vågar satsa på utbildning. För att stödja 

eleverna till att leva ett aidsfritt liv uppmanades dem bland annat (bl.a.) till att ha drömmar 

samt följa dem, fokusera på sin utbildning samt inte ha sexuellt umgänge förrän de verkligen 

kände sig redo för det. Genom att öka kunskapen och förståelsen för hiv hos eleverna 

önskades detta bidra till en beteendeförändring. För att motivera och inspirera eleverna till ett 

bättre hälsobeteende var en coach tillgänglig på varje skola där denne arbetade förebyggande 

mot hiv. Detta skedde i form av så kallade ”classroom coaching” och ”workshops” där ämnen 

som hiv, drömmar, utmaningar och tankar diskuterades. Det var vid dessa tillfällen då stödet 

för att stärka eleverna tydligt framkom. För att detta skulle kunna genomföras arbetade 

coacherna mycket med empowerment genom att coachen uppmanade eleverna att tro på sig 

själva och sin framtid.  I diskussionerna kunde vi även se att eleverna gjordes delaktiga. Även 

fast coachen hade ett förutbestämt budskap som behövde lyftas fram lades nivån utifrån 

elevernas egna uppfattningar av dagens ämne.  
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Rådgivning 

Eleverna erbjöds även enskilt stöd från coachen i form av rådgivning då denne befann sig på 

skolan. Detta om någon av eleverna ville samtala om en eller flera utmaningar som de brottas 

med. I rådgivningen gav coachen information och råd till förbättring för eleven vilket vid 

senare tillfälle följdes upp med ett nytt möte. Det förekom även att coachen följde med 

eleverna som stöd vid besök på klinik eller sjukhus om detta behövdes. Rådgivningen förekom 

varje vecka och ofta i enskilda klassrum men på en del skolor där sådana inte fanns att tillgå 

hölls rådgivningen på skolgården.  

 

Uppmuntra till testning av hiv i den mobila kliniken 

I det förebyggande arbetet uppmanades eleverna också att ta reda på sin status genom att söka 

upp den mobila kliniken. Där fick eleverna möjlighet att testa sig för hiv, detta för att 

förhindra smittspridning. Vid misstanke om eventuell graviditet kunde även ett graviditetstest 

tas. I den mobila kliniken fanns en sjuksköterska till förfogande för att stödja eleverna samt ge 

råd till dem.  Målet för sjuksköterskan i den mobila kliniken var att testa högst tio elever om 

dagen för hiv. Detta för att varje elev skulle kunna ges stöd och rådgivning i samband med 

testet. Möjligheterna till behandling vid ett eventuellt positivt svar, som eleven erhöll från 

sjuksköterskan i samband med testet, fanns inte att tillgå utan eleverna hänvisades då till 

sjukhus. Om eleven sökte sig till sjukhuset eller inte var inget sjuksköterskan följde upp om 

inte eleven själv valde att kontakta denne för mer rådgivning i den mobila kliniken. 

Anledningen till att behandlingen inte ingick när eleven hiv-testade sig var på grund av (pga.) 

resursbrist från organisationen samt dennes brist på samarbete med sjukvården.      

 

Elevernas upplevda utmaningar  

I samband med coachernas undervisning nämnde eleverna vad de ansåg sig ha för utmaningar 

som de brottas med i sitt vardagliga liv. Många av dessa utmaningar var även något eleverna 

sökte hjälp från coachen med i form av rådgivning för att få råd och stöd. Genomgående av 

alla observationer som utfördes angav eleverna likvärdiga utmaningar oberoende av årskurs. 

De mest framträdande utmaningarna var: 

Att inte skaffa barn för att få betalt av regeringen: i Sydafrika erhåller gravida mödrar 200 

sydafrikanska Rand (1 Rand = ca 1 kr) från regeringen. Många ser detta som ett alternativ då 

familjerna i regel är fattiga och beroende av pengar. 

Att inte bli gravid under skolgång: denna utmaning skapar hinder för eleverna ifrån fortsatta 

studier vilket innebär att de inte har så många val senare i livet. När de har fött barnet så är 

chansen liten att individen inte går tillbaka till sina studier i skolan.  

Att få bra betyg: många elever känner sig oroade över sina betyg då detta delvis påverkar 

deras framtida planer inför fortsatta studier.  
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Att vara föräldralös: många elever har mist sina föräldrar på grund av aids och blir därför 

uppfostrade av sina far- och morföräldrar. En hel generation har nästan dött ut på grund av 

aids. Med anledning av detta var eleverna oroliga eftersom de visste att far- och 

morföräldrarna också en dag kommer att gå bort och att de därför kommer att bli ensamma att 

ta hand om hushåll samt sina yngre syskon. Ett annat problem med att eleverna blir 

föräldralösa är att barn som inte har några släktingar tvingas att leva på gatan. Har barnen väl 

kommit dit tvingas de ofta till prostitution.  

 

Att ha sjuka föräldrar: denna utmaning leder till att många elever får ett större ansvar i hemmet 

både vad det gäller att ta hand om hushållet samt sina syskon och släktingar.   

 

Att bli våldtagen: många elever, särskilt de kvinnliga, uppgav en oro över att bli våldtagen. 

Våldtäkt kunde förekomma såväl i hemmet av närstående som utanför i samhället. Eleverna 

uttryckte även en ökad rädsla för att bli gravida och smittade av hiv i samband med våldtäkten. 

Trots att abort är lagligt förekommer det brist på läkare särskilt på landsbygden. Många elever 

utför därför inte en abort och många upptäcker även sin graviditet för sent för att kunna 

genomföra en abort.  

Att bli fysiskt och psykiskt misshandlad i hemmet: denna utmaning var det främst manliga 

elever som uppgav. Orsakerna till misshandeln framkom dock inte under observationen.  

 

Att inte ha pengar för att kunna läsa på universitet: det var många elever som uttryckte att de 

hade det sämre ekonomiskt ställt. De var oroliga för att inte kunna läsa vidare på universitet 

eftersom det i Sydafrika kostar pengar att göra det.  

Att inte ha personligt utrymme i hemmet: eftersom många elever bor i stora familjer på små 

ytor upplever dem det svårt att få egen tid och utrymme för att kunna ägna sig åt sina studier.  

Att inte bli smittad av hiv: en ökad oro bland eleverna rådde för att bli smittad av hiv främst 

genom frivilligt och ofrivilligt oskyddat sex.  

För att stärka eleverna i deras upplevda utmaningar i livet pratade coachen om utmaningar i 

livet som de föds till respektive väljer att skapa själva. Coachen påpekade att de utmaningar 

eleverna föds in till är något de inte kan påverka och heller inte skall skämmas över. De 

utmaningar som de skapar själva kan de däremot förhindra att försätta sig i. Coachen 

uppmanade därför dem till att satsa på utbildning för att genom den skapa en trygg framtid 

dels för sig själva dels för sina framtida barn. Coachen menade på att de inte ska sätta barn till 

världen, barn som får uppleva samma utmaningar som eleverna själva uppgivit.  
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Coachernas förfaringssätt vid ”classroom coaching” samt elevernas respons  

 

Tydliga skillnader som kunde ses mellan coachernas i deras förfaringssätt var att den ena 

coachen inledde undervisningen med en lek. Detta genom att använda sig av övervägande 

humoristiska inslag i sin undervisning. Tillvägagångssättet användes för att skapa en mer 

lättsam stämning i klassrummet eftersom de ofta är känsliga ämnen som diskuteras. Detta 

ledde till en mer ofokuserad och rörig miljö i klassrummet. Följande utmärktes genom att 

eleverna sprang ut och in från klassrummet. Istället för humoristiska inslag fokuserade den 

andra coachen direkt på ämnet vid lektionens början vilket fortledde under hela 

undervisningen. Detta gjordes för att få eleverna uppmärksammade på stundens allvar, vilket 

resulterade i att eleverna var mer fokuserade samt visade mer respekt gentemot sina kamrater 

samt för coachen. Det visades genom att eleverna satt stilla vid sina bänkar. Det fanns även 

skillnader i undervisningens upplägg genom att den första coachen sammanfattade vad som 

framkommit i tidigare undervisning vilket den andre coachen inte förespråkade. Den första 

coachen valde även att tala fritt utan stödmaterial under lektionens gång medan coach nummer 

två hade ett kompendie till sin hjälp. För att fånga elevernas uppmärksamhet gick den ena 

coachen runt i klassrummet bland eleverna istället för att enbart stå framme vid tavlan vilket 

den andre coachen gjorde. Däremot använde de båda coacherna ett övertygande och 

empowerinriktat tillvägagångssätt gentemot eleverna. Detta genom att de pratade högt och 

tydligt samt använde inslag av det inhemska språket zulu för att betona viktiga det. Ett annat 

sätt för att bekräfta elevernas delaktighet var att båda coacherna använde griffeltavlan till sin 

hjälp för att på så sätt visa att det som sagts hade stor betydelse. Ytterligare ett sätt att försäkra 

eleverna om att deras åsikter hade stor betydelse för lektionens samtalsämne var att göra dem 

själva delaktiga i diskussionen. Coacherna var också övertygande i sitt sätt att undervisa 

genom att de försäkrade sig om att eleverna förstått. Ytterligare ett sätt att styrka vad som 

diskuterades var att använda sig av ett tydligt kroppsspråk. Det märktes tydligt på coacherna i 

deras sätt att undervisa att deras mål var att öka elevernas självförtroende genom att upprepade 

gånger uttrycka att eleverna skall tro på sig själva. De talade även starkt för att eleverna skulle 

fokusera på skolan och sin utbildning för att på så sätt kunna skaffa sig en trygg och säker 

framtid. Anledningen till att de förespråkade detta var för att få eleverna att inte försätta sig i 

negativa situationer som kan leda till en sämre livsstil, en livsstil som kännetecknas av sex och 

drogmissbruk och som kan öka risken för oönskade graviditeter samt hivsmitta.  
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Vi vill börja med att lyfta fram att författarna kan ha haft vissa svårigheter i 

meningsuppbyggnader då de har översatt från engelska till svenska språket men det har gjorts 

efter bästa förmåga, författarna kan dock inte utesluta eventuella feltolkningar. 
 

Syftet med studien är att undersöka olika förfaringssätt i det förebyggande arbetet mot en 

bättre livsstil samt elevernas delaktighet i en hiv utsatt miljö i Sydafrika. Vår första tanke var 

att svara på vårt syfte genom en intervjubaserad studie men på grund av etiska skäl kunde vi 

inte fullfölja vår plan. Därför valde vi istället att använda oss av en deltagande observations 

studie.  Det som kändes svårt med att vi istället valde en deltagande observation var att vi 

kände att vi inte kunde få några konkreta svar. Istället för att få direkta svar genom intervjuer 

fick vi nu istället utgå ifrån våra egna antaganden och utifrån dessa dra egna slutsatser vilket 

ibland kändes svårt. Vad vi även kunde se som en nackdel med vårt val av metod var att vårt 

resultat kan ha påverkats av vår egen närvaro. Detta genom att vi satt bland eleverna i 

klassrummen vilket förde med sig stor uppmärksamhet på oss och som ledde till att eleverna 

troligen tappade fokus på coachens budskap.  Eftersom vi observerade en organisation som 

kom i kontakt med känsliga ämnen innebar det att vi inte fick möjlighet att observera allt vi 

hade tänkt till en början. Detta eftersom att ett fåtal elever valde bort vår närvaro vilket vi 

respekterade av etiska skäl. I sin tur ledde detta till att vi fick göra små justeringar i våra 

frågeställningar. Vi valde också att ta med en frågeställning om utmaningar som eleverna 

ansåg sig ha. Anledningen till att vi valde att ta med denna information trots att det är aningen 

malplacerat var för att det ansågs intressant eftersom det visar på ett behov av att ett 

förebyggande arbete behövs. Då coachens undervisning delvis bestod av det inhemska språket 

zulu upplevde vi det svårt i våra observationer att få en helhetsförståelse av vad som sades. 

Det har däremot genom vår observationsstudie inneburit att vi inte har kategoriserat individer 

utifrån deras sjukdomsbild och därigenom har inte någon enskild individ kunnat pekas ut. 

Detta ser vi som en positiv företeelse/aspekt för vårt metodval. Ytterligare en positiv aspekt i 

vårt val av metod är att vi har kunnat observera ett stort urval av elever. Vi valde att observera 

tillsammans och fokusera på samma kategorier. Detta för att vi lättare skulle kunna se om vi 

hade observerat samma iakttagelser och om inte istället kunna se skillnader och därmed 

jämföra våra olika perspektiv. Detta anser vi vara en positiv aspekt samt att det även ökar 

studiens trovärdighet. Vi anser att om alla tre uppfattar datamaterialet likvärdigt ökar 

chanserna för att resultatet skall bli sanningsenligt. Det kan dock medföra risker om studien 

skall göras om av andra observatörer eftersom resultatet då kan bli annorlunda. Detta på grund 

av att vi är olika som människor och bär med oss olika erfarenheter vilket kan leda till att vi 

uppfattar saker på olika sätt.  

Vi är medvetna om att vi i bakgrunden har presenterat fakta om hiv i ett lågt prevalent område 

när det kanske hade varit mer intressant att precisera sig på ett högt prevalent område vilket 

kan ses som en svaghet i studien.  
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En anledning till att vi valde att ta med denna information ändå var för att vi hade svårt för att 

hitta artiklar om känslan av att leva med hiv i ett högt prevalent område.  Vi ansåg trots detta 

att det kan vara intressant att ta del av hur det känns att leva med hiv oavsett om det är i ett 

lågt eller ett högt prevalent område.  En annan svaghet i studiens utförande som gjorde att vi 

fick förhinder att genomföra observationer berodde på kulturskillnader där synen på tid inte är 

i enlighet med vad vi är vana vid. Dessa förhinder orsakades av att coachen uteblev vid 

planerade möten.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka olika förfaringssätt i det förebyggande arbetet mot en 

bättre livsstil samt elevernas delaktighet i en hiv utsatt miljö i Sydafrika. Följande anser 

författarna sig ha fått svar på. Ämnet kändes för dem angeläget eftersom detta ses som 

relevant för sjuksköterskans ämnesområden.   

 

Organisationen SFL ansåg att det var viktigt att ändra beteendet hos eleverna på de skolor som 

de verkade inom. De ville bl.a. förändra elevernas syn på sexuella relationer och vikten av 

utbildning som på sätt skulle resultera i minskad utsatthet för hiv. 

 

 I arbetet med beteendeförändring hos individer är det viktigt att anpassa sina mål för att på så 

sätt kunna hjälpa individerna att uppfylla sina livsmål. De skall även motiveras och inspireras 

för att själva vilja åstadkomma en beteende förändring. För att kunna ändra ett beteende krävs 

det att individer ändrar sitt sätt att tänka, att de blir mer självmedvetna och kan reglera sina 

känslor, tankar och handlingar (Rotheram-Borus, Swendeman, Flannery, Rice, Adamson & 

Ingram, 2009). Då en hög andel ungdomar lever med hiv och att dessa har ett sexuellt 

riskbeteende är det därför viktigt att arbeta med beteendeförändring. Detta kan göras genom 

att inleda diskussioner där etiska dilemman kring sexuell aktivitet granskas. Diskussionerna 

skall även få eleverna till att framföra sina egna värderingar. För att minska ett riskfyllt 

sexuellt beteende är det viktigt att ge ungdomar de kunskaper och färdigheter som de behöver 

för att göra individuella förändringar. För att hjälpa ungdomarna att utveckla attityder och 

färdigheter som kommer att underlätta upprätthållande av hälsa och välbefinnande används 

beteendemässiga och kognitiva tekniker (Lightfoot, Rotherham-Borus & Teverndale, 2007). 

Det har också visat sig att frivillig testning och rådgivning är en effektiv strategi i det hiv-

förebyggande arbetet, eftersom det gör det möjligt för människor att upptäcka en eventuell 

hiv-status. Genom rådgivning och därmed ökad kunskap kan människorna minska ett riskfyllt 

sexuellt beteende (Setsuko Hendriksen, Hlubinka, Chariyalertsak, Chingono, Gray, Mbwambo, 

Richter, Kulich & Coates, 2009). Det har även visat sig att sydafrikanska ungdomar som går 

och testar sig för hiv och samtidigt får rådgivning på plats har lett till en ökad användning av 

kondom (MacPhail, Pettifor, Moyo, & Rees, 2008). För ungdomar som lever med ett riskfyllt 

sexuellt beteende är det viktigt att göra hiv-testningen mer tillgänglig.  
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Det är viktigt att de ungdomar som får positivt svar för hiv har tillgång till hälsovården samt 

antiretroviral behandling. Detta för att förbättra deras livskvalitet och hämma 

sjukdomsförloppet. Det är även viktigt att dessa ungdomar får tillgång till den aktuella 

informationen om hiv-forskningen och behandlingen. Det finns individer som går i tron om att 

de inte längre kan överföra hiv- viruset till någon annan individ efter en viss tids behandling. 

Denna tro leder till att de återupptar sitt riskfyllda sexuella beteende. Om en individ väljer att 

avbryta sin behandling är det viktigt att denne får information om vilka risker som detta val 

medför. En avbruten behandling innebär att det blir svårare för kroppen att svara på en ny 

behandling då det uppstår en resistentutveckling (Lightfoot et.al., 2007). 

Vi anser därför att den mobila klinikens insats är viktig eftersom eleverna ges tillfälle att där 

kontrollera sin hiv status. Därmed kan en eventuell spridning minska samt vid positiv status 

kunna ge eleven råd och stöd för att denne på så sätt ska kunna uppnå hälsa trots sin sjukdom. 

Vi anser vidare att det är ett bra mål att endast hiv testa tio elever om dagen för att på så sätt ge 

eleven tid till stöd och rådgivning så att de inte lämnas med svåra frågor efter ett test. Det 

anses dock att organisationen bör följa upp de elever som testas positivt för hiv i mobila 

kliniken. De borde se till så att dessa uppsöker sjukvården för att erhålla behandling samt 

uppföljning av denna.  

 

För att förvissa sig om att SFL haft en inverkan på elevernas sexuella beteende har en 

undersökning gjorts där de frågat eleverna om deras sexuella debut, kondomanvändning vid 

senaste samlaget samt tonårsgraviditeter. I undersökningen jämförs elever från SFL skolor 

med elever från kontrollskolor som inte tillhör organisationen. Det visade sig att 52 procent av 

de kvinnliga och 41 procent av de manliga eleverna från SFL skolorna inte haft sexuellt 

umgänge ännu.  Det var 38 procent av de kvinnliga eleverna från kontrollskolorna och 36 

procent av de manliga eleverna som ännu inte haft sex. Undersökningen visade också att fler 

elever från kontrollskolorna hade haft oskyddat sex vid det senaste samlaget, 33 procent mot 

18 procent från SFL skolorna. Det var 40 procent av de kvinnliga eleverna från kontrollskolan 

som varit gravida eller är gravida. Det var endast 25 procent av de kvinnliga eleverna från SFL 

skolorna som varit gravida eller är havande. Däremot visade undersökningen att det inte var 

speciellt stora skillnader mellan skolorna när det gällde hur många som hade hiv testat sig. Det 

var 45 procent av eleverna från SFL skolorna som testat sig och 42 procent från 

kontrollskolorna som gjort detta. Enligt undersökningen är det flest kvinnor som testat sig 

(starforlife, 2010d). Det finns även studier som visar att det i Sydafrika är flest kvinnor som 

testar sig för hiv, 33 procent, medan det endast är 18 procent av männen ( MacPhail et. al, 

2008). SFL hade även som mål att få eleverna till att ha positiva attityder och drömmar i livet 

för att kunna forma deras egna liv och skapa möjligheter till utbildning. Det visar sig att 

eleverna från SFL skolorna har en mer positiv inställning till livet och utbildning jämfört mot 

eleverna på kontrollskolorna (Starforlife, 2010d). Utifrån vad denna undersökning visar och 

utifrån vad som har observerats kan det på det flesta punkter ses goda resultat av det 

förebyggande arbetet. Dock trodde författarna på en större skillnad mellan skolorna vad gäller 

hiv-testningen. För att öka antalet elever som hiv-testar sig så tror vi att det är viktigt att även 

hjälpa dem med behandling samt uppföljning av denna. I annat fall kanske eleverna upplever 

att de endast får ett svar som inte leder någon vart och att det därför inte gör någon skillnad. 

Det är inte alla ungdomar i Sydafrika som har råd eller kan ta sig till sjukhuset och behöver 

därför hjälp med detta.   
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Genom att ge den berörda individen enskilt stöd i form av rådgivning kan det underlätta för 

eleven då denne sätts i fokus. Detta anses vara viktigt eftersom sjuksköterskan har som 

funktion att stödja patienten enskilt. Hjälpen anpassas på så sätt efter den enskilda individens 

behov. Likt sjuksköterskans ansvar att ha ett patientcentrerat förhållningssätt såg vi ett 

samband med coachens förhållningssätt till sina elever. Även fast coachen hade ett visst 

budskap som skulle nås fram lades fokus på vilken information som skulle ges utifrån 

elevernas behov. Det har visat sig att det finns svårigheter i att använda sig av de 

samtalstekniker som är utmärkande för ett patientcentrerat samtal i ett empowerinriktat 

förhållningssätt. Detta innebär att istället för att låta patienten själv utforma sin handlingsplan 

tar sjuksköterskan lätt över samtalet (Björvell & Insulander, 2008 i Klang & Söderkvist). 

Resultat visar på att ge information och ”säga åt” patienten inte är ett effektivt sätt när det 

gäller att påverka patientens beteende. Forskning visar även på att individer blir mer ”inre” 

motiverade när ex vårdpersonal uppmuntrar och stödjer deras egna initiativ (Arborelius, 1992 i 

Klang Söderkvist).  

 
För att kunna förhindra överföringen av hiv krävs inte bara information, utan också kunskaper 

om hur informationen används för att förbättra responsen hos åhörarna (Bertozzi, Laga, 

Bautista-Arredondo, & Coutinho 2008). Coacherna som arbetade ute på skolorna i det 

förebyggande arbetet verkade få god respons från eleverna. Det anses viktigt eftersom att 

budskapet skall nås fram och förstås för att en förändring skall kunna åstadkommas.  

Observatörerna kunde även se att coacherna hade ett bra kommunikationssätt gentemot sina 

elever. De gav information som var viktig att få fram där deras egna värderingar inte 

genomsyrades, vidare gavs inte informationen som syfte att säga till eleverna vad de ”skulle” 

göra utan vad de ”borde” göra för att förändra sin livsstil. Detta styrks av Aborelius, 1992  (i 

Klang- Söderkvist, 2008) som säger att när någon förmedlar kunskap och ger information, är 

det lätt att blanda in sina egna värderingar i informationen istället för att ge neutrala 

faktakunskaper. Ett annat tillvägagångssätt skulle istället kunna vara att ge klar information 

utan att blanda in vad individen ”borde” göra. Att inte blanda in sina egna värderingar när 

information ges till individer innebär inte att vårdpersonal är oklara i sitt budskap. Som 

sjuksköterska anser vi det viktigt att bekräfta patienten, detta för att vara säker på att det som 

har förmedlats också har förståtts. Likaså är det viktigt att patienten förstår vad sjuksköterskan 

har sagt. Ibland kan den information som givits ut muntligt även ges ut skriftligt till patienten. 

Detta eftersom att för mycket information vid samma tillfälle kan vara svårt för patienten att ta 

in vid ett sjukdomstillstånd (Josephson, 2008, i Klang Söderkvist). Därför ses detta som ett 

förslag att i det förebyggande arbetet, integrera både muntlig och skriftlig kommunikation då 

detta inte förekom. Efter vad författarna har observerat kan de konstatera att ett sådant här 

arbete som bedrivs är viktigt för att förändra mentaliteten hos ungdomar i Sydafrika. De anser 

också att ett samarbete med hälso- och sjukvård och andra aktörer som kan ha betydelse för 

utvecklingen borde finnas. Det anses viktigt att forskning bör finnas som belyser om 

organisationer som arbetar med förändringsarbete besitter de rätta kunskaperna för den här 

typen av arbetsform.  
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Författarna vill framföra ett tack till organisationen Star for Life som har hjälpt dem med 

insamlingen av deras datamaterial. Författarna vill även tacka för det ekonomiska stöd som 

givits dem så att de har kunnat genomföra studien.  
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BILAGA I   

Informationsbrev 

 

Hej. 

 

Vi heter Elina Bergdahl, Emma Runtorp och Serife Keskin och läser sista terminen på 

sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Skövde. I vår utbildning ingår det att skriva ett 

examensarbete på kandidatnivå vid institutionen för Vård och Natur. 

 

Sydafrika brottas med ett stort folkhälsoproblem i form utav en hög andel hivsmittade 

invånare vilket hotar samhällsutvecklingen. Regeringen i landet och olika hjälporganisationer 

bedriver verksamhet för att förebygga smittspridningen. Utan invånarnas medverkan och 

delaktighet kan inga goda resultat uppnås. Syftet med vår studie är därför att vi genom 

deltagande observationer skall undersöka ungdomarnas delaktighet i detta.   

 

Med anledning av vårt examensarbete kommer vi under hösten 2010 genomföra deltagande 

observationer i provinsen KwaZulu-Natal. Om ett godkännande fås kommer detta innebära att 

vi tre kommer att inhämta vårt material i samband med elevernas lektioner och vid besök av 

Star for Life. Detta kommer att ske i mötet med eleverna i och utanför klassrummet. Vi 

kommer under tiden anteckna stödord som sedan kommer att sammanställas till ett resultat för 

studie.  

 

Studien kommer att följa Medicinska forskningsrådets riktlinjer för etisk värdering av 

medicinsk humanforskning. Uppgifter som vi inhämtar och som eleverna lämnar ut kommer 

att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen kommer att kunna spåra vem uppgifterna 

kommer ifrån. Den inhämtade informationen kommer att bearbetas på så sätt att eleverna som 

enskilda personer inte kommer att kunna identifieras. Endast behöriga, vilka är vi tre samt vår 

handledare i Sverige, kommer att ha tillträde till informationen. Efter att vår studies resultat 

har sammanställts kommer den att finnas till förfogande vid förfrågan. Eleverna har sin rätt att 

neka vår närvaro.  

 

Är du intresserad utav att godkänna att vi genomför vår studie på Er skola är du välkommen 

att höra av dig till oss. Det går bra att skicka mail eller ringa oss när som helst under veckan. 

Vi är tacksamma om du kontaktar oss oavsett positivt eller negativt beslut. Observationerna 

genomförs helst mellan veckorna 40-44 på en överenskommen tid.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Elina, Emma & Serife 

 



 

 

Vid frågor angående arbetet och dess genomförande, tveka inte att kontakta oss. 

 

 

Elina Bergdahl 

Tfn: +46703100193 

E-mail: a08elibe@student.his 

 

Serife Keskin 

Tfn: +46736285654 

E-mail: a08serke@student.his 

 

Emma Runtorp 

Tfn:+46708550621 

E-mail: a08emmru@student.his 
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Medgivande 

Med er underskrift ger ni oss (Elina, Serife & Emma) tillåtelse att på dessa grunder inhämta 

information genom deltagande observationer på Er skola. 

 

 

 

 

Ort/datum    Skola    Lärare   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA II 

Lista över förkortningar: 

 

 

HIV = Humant immunbristvirus 

 

RNA = Ribonukleinsyra 

 

DNA = Desoxyribonucleinsyra 

 

AIDS = Acquired immune deficiency syndrome 

 

NGOs= Non Governmental Organisations, icke statliga organisationer 

 

Till exmpel = T.ex.  

 

WHO = World health organisation, Världshälsoorganisationen 

 

Bl.a. = Bland annat 

 

SFL = Star for life 

 

Pga. = På grund av 
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