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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Oculocutaneous albinism (OCA) är en ärftlig sjukdom som fysiskt, psykiskt och 
socialt påverkar de drabbade individerna. Okunskap, fördomar och myter om albinism utgör 
de största orsakerna till den diskriminering som personer med albinism utsatts för särskilt i 
vissa länder i Afrika söder om Sahara. Syfte: Syftet är att beskriva hälsan hos personer med 
albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. Metod: En 
kvalitativ metod med induktiv ansats ligger till grund för denna undersökning. 14 
semistrukturerade intervjuer genomfördes i Rwanda för insamlingen av data och en 
intervjuguide utformades för att underlätta intervjuprocessen. Intervjuerna spelades in och 
därefter transkriberades för att sedan analyseras med hjälp av en manifest innehållsanalys 
där datamaterialet framställdes i fyra kategorier. Resultat: Personer med albinism upplever 
diskriminering och deras hälsa påverkas därmed negativt. De använder sig utav olika coping-
strategier för att hantera denna diskriminering. Förväntningarna är att med ökad kunskap 
om albinism och ökade stödinsatser bör kunna minska diskrimineringen i samhället. 
Slutsats: Albinism är ett folkhälsoproblem som förtjänar ytterligare forskning och utökade 
åtgärder för att öka medvetenheten om sjukdomen och för att stödja personerna som lever 
med albinism. 
 
Nyckelord: Albinism, coping, diskriminering, health, sub-Sahara Africa 
 



 
ABSTRACT 
Background: Oculocutaneous albinism (OCA) is a hereditary disease that directly impacts 
the physical, mental and social health of affected individuals, particularly in some countries 
in sub-Saharan Africa. Ignorance, prejudices and myths about albinism are the biggest cause 
of the discrimination of people living with albinism in particular countries within this region. 
Aim: The aim is to describe the health of people with albinism in Rwanda, based on the 
concepts of discrimination, coping and social support. Method: A qualitative method with 
an inductive approach serves as the basis for this study. 14 semi-structured interviews were 
conducted in Rwanda for the collection of data and an interview guide was designed to 
facilitate the interview process. The interviews were recorded, transcribed and analyzed using 
a manifest content-analysis model that revealed four different categories of results. Result: 
People with albinism are experiencing discrimination and this adversely affects their health. 
Different coping strategies are used by people with albinism for dealing with their differing 
experiences of this discrimination. The expectations of these people are that increased 
knowledge about albinism and increased support measures ought to reduce the 
discrimination within their society. Conclusion: Albinism is a public health problem that 
deserves further research and increased measures towards increasing the awareness 
surrounding albinism and supporting the daily lives of the people living with albinism. 
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1 INTRODUKTION 
Albinism särskilt, typen oculocutaneous, är en grupp av ärftliga sjukdomar som kännetecknas av brist på pigmentering av hud, hår och ögon. Individer som har albinism har oftast mycket ljus hy och hår. Avsaknaden av hudpigmentet gör att de drabbade inte tål långsiktig solexponering, eftersom det kan orsaka hudskador och hudcancer. Personer med albinism har också vanligtvis synproblem på grund av pigmentavsaknaden i den färgade delen av ögat (iris). Till dessa synproblem hör till exempel ökad ljuskänslighet, snabba och ofrivilliga ögonrörelser samt nedsatt syn.  
Det uppskattas att 1 av cirka 20 000 personer i världen föds med oculocutaneous albinism. Sjukdomen finns i alla etniska grupper men är mer förekommande i Afrika söder om Sahara. Tillståndet utgör ett stort folkhälsoproblem i denna drabbade region, särskilt i centrala öst Afrika där albinismen kan bli till en dödsdom. I dessa länder är läget farligt för personer som har albinism på grund av fördomar och vidskepelser.  
Albinism räknas som ett folkhälsoproblem i vissa länder i Afrika, då sjukdomen inte bara påverkar den fysiska hälsan utan också den psykiska och även utgör utmaningar för den drabbade att utföra vanliga vardagsaktiviteter såsom att arbeta utomhus. Personer med albinism uppfattas också ofta som underliga på grund av fördomar, okunskap och kulturella vidskepelser. Detta har som konsekvens en ökad stigmatisering och diskriminering, och det kan till och med gå till den grad att de blir offer för mordritualer. För att främja hälsan bland dessa personer med albinism är det därför av vikt att ta reda på vilka upplevelser och erfarenheter de personligen har om diskriminering, hur diskrimineringen påverkar deras egen hälsa samt vilka coping-strategier de använder sig av för att främja sin hälsa och kunna hantera den diskriminering som de utsätts för.  
Under min utbildning på folkhälsovetenskapliga programmet tillgodosågs jag med kunskap om hur hälsan påverkas av sociala och strukturella faktorer i samhället och inte endast av sjukdom. Därför intresserades jag alltmer av samtliga de faktorer som kan komma att påverka individens hälsa och vilka insatser som behövs för att både förebygga ohälsa och främja en god hälsa i en befolkning. Med denna studie vill jag uppmärksamma den diskriminering som råder kring personer med albinism i Rwanda och dess konsekvenser för dessa individers hälsa, för att sedan kunna belysa vilka förebyggande och hälsofrämjande insatser som behövs för denna målgrupp. Genom att de själva sätter ord på sina känslor och delar med sig av sina upplevelser, ger jag med denna studie en röst åt en sårbar grupp människor. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Albinism  
Albinism kännetecknas av oförmågan hos en individ eller ett djur att producera melanin, vilket är ett pigment som skyddar mot ultraviolett strålning. Ordet albinism kommer från det latinska albus (vit) (Summers, 2009). Det finns olika typer av albinism och de två huvudkategorierna är ocular (OA) albinism och oculocutaneous albinism (OCA). Denna studie kommer att fokusera på oculocutaneous albinism, som är ärftlig (Okulicz et all, 2002). 
Oculocutaneous albinism (OCA) är en grupp av fyra autosomala recessiva rubbningar som karakteriseras av antingen en total avsaknad av eller en minskning av melanin. OCA1A är den mest svårartade typen och utmärks av en total brist av melaninproduktion under hela livet. De andra typerna av OCA, det vill säga OCA1B, OCA2, OCA3, och OCA4, kan uppvisa en ackumulering av pigment över tiden (Gronskov, Ek & Brondum-Nielsen, 2007).  
Barn födda med OCA1-typen av albinism har en gen som kodar för nyckelenzymet i syntesen av pigmentet melanin. Om enzymet saknas eller är icke funktionellt produceras inget pigment, vilket resulterar i en total brist på pigmentet i hår, hud och ögon. Medan endast en gen i OCA2 är inblandad; ett protein som finns i membranet i de organeller där melaninpigmentet bildas. Barn födda med OCA typ 2 har ärvt två defekta former av denna gen, en från varje förälder som förutom den defekta har en fungerande normal kopia, vilket möjliggör en viss pigmentproduktion (Lund & Gaigher, 2002).      
Personer med albinism uppvisar olika grader av medfödd nystagmus (hypopigmenteringen av ögats iris) och genomskinlighet, minskad pigmentering av näthinnans pigmentepitel, nedsatt synskärpa, färgsynskada och framträdande fotofobi. En ökad risk för hudcancer förekommer också bland denna befolkning. De fyra typerna av OCA ärvs av föräldrarna, med en 25% risk att två bärande föräldrar får ett drabbat barn. Albinism förekommer i alla etniska bakgrunder över hela världen. Ungefär en av 17 000 personer i världen bär på en recessiv typ av OCA-gen, vilket uppskattas till att en av 70 människor bär på en gen som potentiellt kan utvecklas till albinism hos deras barn om de träffar en partner som också bär på samma recessiva gen. OCA2 är den mest förekommande typen i Afrika söder om Sahara (Gronskov,Ek & Brondum-Nielsen, 2007).  

2.2 Diagnos och behandling 
 

OCA-diagnosen kan antingen ske prenatal eller postnatalt. Fosterdiagnosen utförs genom förvärvandet av fetala celler genom fostervattenprov. Den postnatala diagnosen omfattar en rad olika kliniska undersökningar, inklusive okulära sådana (Okulicz et all, 2002).  
Det finns för närvarande ingen behandling av albinism. Därför läggs vikten på att skydda sig mot solstrålning för att minska risken för hudcancer. Individer med albinism rådas att använda solskyddsmedel. Täckande kläder och bredda hattar rekommenderas för att täcka de mest exponerade hudområdena. På grund av sin extrema känslighet för ultraviolett ljus krävs absolut användning av solglasögon, särskilt i vissa delar av Afrika. Kontinuerliga läkarbesök bör ske för att förebygga hudåkommor (Okulicz et all, 2002).   
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2.3 Att leva med albinism  
Oculocutaneous albinism påverkar både den drabbade och deras familjers hälsa. Avsaknaden av melaninpigment gör att de är begränsade i vilken utsträckning de kan delta i utomhusaktiviteter, vilket i sin tur leder till en mindre utvecklad självsäkerhet hos de än jämfört med människor utan albinism. Detta kan delvis förklara varför personer med albinism lider av diskriminering och stigmatisering; alltså både på grund av skillnader i utseende men även på grund av en tendens att isolera sig (Lund & Gaigher, 2002).     
En nedsatt synförmåga har inverkan både på prestation i skolan och i interaktion med andra barn. För de vuxna finns det svårigheter att hitta jobb eftersom individer med albinism ofta felaktigt uppfattas som lata eller oproduktiva på grund av deras oförmåga att kunna vistas sig i sol i någon längre utsträckning (Hong, Zeeb & Repacholi, 2006). I visa fattiga samhällen är bristen på visuella hjälpmedel orsak till att många barn med albinism inte kan skaffa sig en utbildning, vilket resulterar att de blir arbetslösa eller bara lågavlönade arbetare. 
Som ett resultat av allt detta blir livskvaliteten bland personer med albinism i allmänhet lägre än jämfört med andra personer. Omar et al (2012) beskriver i en Case-studie hur synskadade personer med albinism rehabiliteras med hjälp av olika hjälpmedel som exempelvis glasögon och speciella iris-tonade kontaktlinser, och hur andra behandlingar skulle kunna förbättra livskvalitet hos dessa. Tyvärr har dessa författare kommit fram till att de flesta personer med albinism får begränsade hjälpmedel för deras nedsatta syn på grund av svåra ekonomiska förhållanden i områdena där de lever och vistas.  

2.4 Föreställningar om albinism i vissa länder i Afrika söder om Sahara 
Albininism-drabbades utseende väcker många frågor i många samhällen, särskilt i Afrika i samband med trolldom och vidskepelser; föreställningar som lätt kan resultera i sociala störningar. Redan från barndomen inträffar problem relaterade till acceptans och social integration. I Tanzania, ett land i centrala öst Afrika, kallas personer med albinism för olika namn som betyder spöke eller gris. Barn födda med albinism blir utstötta eller gömda. Kidnappingar, brutala övergrepp och mord har också regelbundet rapporterats (Maia et al, 2015). Förföljelserna av personer med albinism är baserade på tron av att de antas vara förbannade och att de för otur, och deras kroppsdelar efterfrågas av häxdoktorer och används i ritualer för att ge användaren tur, välmående och rikedom.  
Dessa vidskepligheter tillsammans med en allmän brist på kunskap om albinism utgör några av de olika aspekter och utmaningar som bidrar till deras fortsatta diskriminering. Det råder även skillnader beroende på om de bor i städer eller på landsbygden. Diskrimineringen är mer tydlig på landsbygden än i staden, och dessutom är personer med albinism mer utsatta för hälsorelaterade problem på landsbygden än i staden. Anledningen är enligt Hong, Zeeb & Repacholi (2006) att urbana familjer har större möjligheter att skicka sina barn med albinism till skolan, vilket kan vara svårt för de flesta familjer på landsbygden som kanske inte har råd att skicka alla sina barn i skolan - vilket i detta fall leder till att det barn som har albinism uteblir från skolgången. 
En annan studie genomförd i Sydafrika av Lund & Taylor (2002) har kommit fram till att barn från landsbygden är mer utsatta för ultraviolett strålning, vilket visar sig i form ökade hudskador hos dem trots elementära skydd så som täckande kläder. Denna studie betonar därför vikten av en ökad information om solskyddsprodukter, hattar och kläder för att skydda hud och ögon från landsbygdens starka solljus.  
Anledningarna till att personer med albinism inte använder sig av lämpliga solskydd varierar dock, och detta har diskuterat i en studie av Lund & Gaigher (2008). En av de bidragande faktorerna är helt enkelt en brist på kunskap. ”SPF” är ett begrepp som de flesta barn med 
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albinism från Sydafrika inte alls känner till. Dessutom använder de sig utav vattenbaserade salvor istället för solkräm för skydda deras hud. I studien framkommer det också att många barn med albinism som bor på landsbygden går långa sträckor varje dag för att nå sina skolor, och vuxna med albinism har ofta där utomhusaktiviteter i form av exempelvis jordbruk och tillbringar därför en stor del av sin dag utsatta för solens strålar.   
Dessa missuppfattningar och denna bristande kunskap betonas också i en studie genomförd av Wright, Norval & Hertle (2014) om sol-relaterade hälsoskador och på en skola i Limpopo i södra Afrika. Där konstaterades en brist på användning av solskydd trots att det lokala sjukhuset erbjuder gratis SPF 15 solskydd. Faktorer som exempelvis tiden och kostnaderna inblandade i resor till sjukhuset spelar förmodligen här en stor roll. Dock betonar författarna att solskyddsmedel inte nödvändigtvis bör ses som den primära metoden för solskydd – utan stora hattar, täckande kläder och att i största mån vistas i skuggan kan i allmänhet vara mer kostnadseffektivt.  

2.5 Hälsa och folkhälsa 
Världshälsoorganisationen (WHO, 1948) benämner hälsa som ett tillstånd som kännetecknas av psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande och inte endast som frånvaro av sjukdom eller funktionshinder. Varje människa har rätt till lika behandling oavsett religion, ras, politisk uppfattning, social- eller ekonomisk situation när det kommer till deras goda hälsa. Enligt WHO är albinismen ett hälsoproblem särskilt i vissa länder Afrika söder om Sahara.  
Folkhälsa är enligt Janlert (2000) ett begrepp för att uttrycka en viss befolknings hälsotillstånd samt hur hälsan inom denna befolkning är fördelad. Folkhälsoarbetet omfattar insatser för att förbättra hälsan och livskvaliteten bland befolkningen genom att främja hälsa och förebygga sjukdomar och ohälsosamma vanor. Folkhälsan innefattar olika perspektiv på den fysiska, psykiska och sociala hälsan.  
Albinism kan ses som ett folkhälsoproblem, och i synnerhet i Afrika i söder om Sahara. Sjukdomen påverkar både individen och deras familjer psykiskt, fysiskt och socialt. Medan mycket är känt om de fysiska hälsobehoven hos personer med albinism, så är den stigmatisering och diskriminering som dessa personer i dessa regioner ofta är utsätts för mycket mindre känd. Den ekonomiska situationen, bristen på mänskliga rättigheter och instabila politiska regimer utgör även dem utmaningar för att skapa goda förutsättningar för denna utsatta målgrupp (Taylor & Lund, 2008). 
Albinism som en viktig folkhälsofråga beskrivs i en studie om genomförd av Hong, Zeeb & Repacholi (2006) som inkluderar fyra Afrikanska länder; Sydafrika, Zimbabwe, Tanzania och Nigeria. I studien beräknas förekomsten av albinism på 1/10 000 personer som lever i dessa länder. Denna förekomst kvalificerar därmed albinism som ett folkhälsoproblem som behöver uppmärksammas och tas itu med, både psyko-socialt och medicinskt. 

2.6 Hälsans bestämningsfaktorer  
Det finns många faktorer som påverkar en individs hälsa. Whitehead & Dahlgren (1991) illustrerar faktorer på olika nivåer. Det ingår faktorer som ålder, kön och arv; faktorer som individen själv inte kan påverka. I den första nivå ingår socialt stöd, exempelvis kontakten mellan barn och föräldrar och de social nätverk som en individ behöver för en god hälsa. Den andra nivån beskriver de individuella livsfaktorer som påverkar individens hälsa, och till dessa hör tobak- alkohol och narkotikabruk, matvanor, utbildning, motion, sex och samlevnad, sömnvanor m.m. Den tredje nivån visar på levnads- och arbetsförhållanden - exempelvis boendemiljö, hälso-och sjukvård, utbildningsnivå och arbetsmiljö. I den fjärde 
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och sista nivån framgår miljö och samhällsekonomiska strategier, det vill säga de handlingar som samhället beslutar om som kan komma att påverka individens hälsa. (Whitehead & Dahlgren, 1991). 
Figur1, Hälsans bestämningsfaktorer 

 
källa Whitehead & Dahlgren (1991) 
Albinism påverkar den drabbade både fysiskt och psykiskt som socialt. Faktorer som genetik, arv, kön och ålder är svåra att påverka eftersom personer födds med albinism och måste leva med sjukdomen hela livet. De två innersta nivåerna är individinriktade och innefattar individens sociala nätverk och individuella levnadsvanor. Praktiskt och emotionellt stöd från familjen och omgivningen är nödvändigt eftersom albinism kan medföra stort lidande som ett resultat av den diskriminering som de drabbade utsätts för. Dessutom är barn med albinism i synnerhet beroende av sina familjer i detta att de behöver speciella skyddande hjälpmedel så som täckande kläder, hattar, solglasögon och skyddande solkrämer. Nästa nivå består av arbets- och levnadsvillkor; utbildning, hälso- och sjukvård, boende samt arbetsmiljö. Dessa faktorer påverkas till viss del av individuella val men också av politiska beslut. För att personer med albinism ska kunna leva ett självständigt liv behövs samhällsinverkan i form av tillgänglighet till Hälso-och sjukvård, utbildning och sysselsättning särskilt i form av inomhusaktiviteter, eftersom personer med albinism som har nämnts ofta uppvisar hälsoproblem relaterade till deras höga känslighet mot solens strålar. (McBride & Leppard, 2002; Lund, 2001). Den översta nivån består av faktorer som miljö och samhällsekonomiska strategier som inverkar på en individs situation. Det krävs exempelvis politiska beslut för att främja stödinsatser inriktade till denna målgrupp.  
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2.7 Stigmatisering och diskriminering 
Stigma är ett grekiskt ord som används för att benämna avvikelser som medför en nedsättning av någons sociala status. Stigmatiseringar kännetecknas av djupa smutskastningar som påverkar den drabbades interaktion med övriga samhället. En person som är stigmatiserad behandlas som mindre värd utifrån de normala förväntningarna av hur en person ska vara och se ut. En utstött person, likt en brottsling eller en HIV-smittad, är exempel på personer som i regel utsätts för stigmatisering (Goffman, 1972). Hudfärg, uttal och beteenden är övriga faktorer som enligt Aggleton & Parker (2002) anses kan ligga till grund för en stigmatisering. 
Med diskriminering menas i sin tur den orättvisa behandling som kommer som en följd av en stigmatisering, där den stigmatiserades underlägsenhet ständigt betonas (Goffman, 1972). Diskrimineringshandlingar kan visa sig i samhällsorganisationen i form av normer, regler och betingade beteenden som kan utgöra svårigheterna för stigmatiserade grupper (Frykman, 2005).  
Diskriminering och stigmatisering är därmed starkt förknippade och hänvisar till varandra. Skillnaden dem mellan är att diskriminering oftast innebär synliga handlingar eller händelser - men diskriminering kan även handla om att någon individ enbart upplever sig att bli orättvis behandlad (Frykman, 2005).   
Diskriminering som följd av stigmatisering är det allra största hälsohotet för personer med albinism. Det finns en rädsla hos individer med albinism att vistas bland andra människor eftersom de inte vill väcka uppmärksamhet och riskera att bli utpekade eller överfallna, eller i värsta fall mördade. Många fördomar och myter triggar konfrontationer med individer med albinism och deras föräldrar. Individer med albinism tros vara besatta av goda eller onda magiska krafter. Myter kan innefatta att kroppsdelar från individer med albinism ger lycka eller kan bota obotliga sjukdomar. Det är därför individer med albinism i Burundi och Tanzania kan komma att mördas och stympas för deras kroppsdelar skull. Kroppsdelar från personer med albinism kan säljas mycket dyrt på svarta marknaden (Aquaron et al, 2009).  
En stor del av denna diskriminering beror på bristande kunskap om orsakerna till albinism och om hur familjen, anhöriga, vänner och samhället i stort ska förhålla sig till individer med albinism. Även inom vården kan det vara oklart hur dessa individer ska kunna få vård. Brist på kunskap ger upphov till fördomar och detta kan i sin tur leda att utstötthet och diskriminering. Dessutom kan anhöriga till den drabbade också uppleva diskriminering från samhället. Tron på traditionella myter gör att mödrar till barn med albinism också blir utsatta för stigmatisering och diskriminering (Lund, 2005). Fattigdom och utbredd analfabetism i många delar av Afrika bidrar också till en felaktig förmodan om sjukdomen. 
En undersökning av Hong, Zeeb & Repacholi (2006) har visat att en stor mängd diskriminering av barn med albinism kommer från kamrater och lärare i skolan. Barnen med albinism är därför benägna att hoppa av skolan, även om det är svårt för personer med albinism att hitta alternativa sysselsättningar på grund av deras starka känslighet mot solstrålning. Även många personer med albinism kan ha svårt att själva förstå sitt egna tillstånd och har en tendens att isolera sig från omgivningen. Människor är nyfikna på deras ovanliga hudfärg och anser att de därför är mindre värda och man tenderar att undvika deras sällskap. Denna diskriminering är ett stort hinder för att personer med albinism ska kunna bygga relationer eller hitta ett yrke jämfört med resten av befolkning, och därför har de flesta människor med albinism lägre ekonomisk som social status i samhället (Hong, Zeeb & Repacholi, 2006).  
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2.8 Insatser för att främja folkhälsoaspekt 
En ökad medvetenhet om det faktum att det är en genetiskt ärftlig sjukdom orsakad av en total eller delvis brist på pigmentet melanin är nödvändig hos denna befolkning och i samhället. Information genom till exempel radioprogram skulle kunna avmystifiera sjukdomen, främja den sociala integrationen och därmed öka de drabbades självförtroende (Cruz-Inigo, 2011). 
Att informera allmänheten bör kompletteras med insatser för att främja hälsa bland personer med albinism. Det är i detta syfte som Taylor & Lund (2008) har i sin undersökning av barn med albinism i Zimbabwe betonat vikten att undersöka vilka behov som barnen med albinism har för att kunna ta itu med deras eventuella problem. Detta blir möjligt genom en ökad forskning inom ämnesområde. För att kunna identifiera de behov som finns och vidare utforska de hinder som kan motverka hälsofrämjande insatser behövs deltagandet av de lokala samhällena och personerna som har albinism. Bland de hinder som kan motverka forskningens framgång benämns ländernas politiska och ekonomiska förhållanden.  
Det har gjorts stödinsatser för personer med albinism i länder som Mali, Kongo, Tanzania och Sydfrika, utförda av speciella icke-statliga organisationer som till exempel ”SOS Albinos” i Mali och ”SOS enfant venerables” i Congo. Det finns särskilda skolor för blinda som kan ta emot barn med albinism som har synbesvär samt några program för att hitta andra lösningar till albinismens olika problem bland befolkningen i visa delar av Afrika. Ett exempel är Dermatological Training Center (RDTC) i Moshi i Tanzania som driver en mobil hudvårdsklinik. Kliniken har en läkare och en sjuksköterska som regelbundet besöker olika byar för att kontrollera huden på personer med albinism och erbjuda utbildning om skydd mot UV-exponering. Liknande insatser rapporteras även i Sydafrika, vid en skola för synskadade. Där har anordnats omfattande gångbanor för att underlätta för och säkra barnens i rörelse. Dessutom finns det där träd på gården och jalusier i fönstrerna för att minska på exponeringen från UV-strålar (Simona, 2004).  
Andra insatser benämns av Lund och Taylor (2006) där de i sin studie följde barn med albinism som går på specialskolor för synskadade. Där uppmuntras dem aktivt att bära såväl hattar som långärmade kläder för att skydda mot solen. Skolan anpassar miljö och personal utefter barnens behov, vilket gör att de känner sig trygga och accepterade - och därmed stärks också barnens utveckling och förmåga att kunna klara av ett meningsfullt liv som en del av samhället.  
Tidigare studier visar att en ökad kunskap är nyckeln till minskningen av den diskriminering som personer med albinism lider av samt att den bästa arenan för informeringen i detta syfte är skolan. I många delar av Afrika är fattigdom och analfabetism ett stort problem. Därför råder det brist på kunskap och därför förlitar sig där de flesta på kulturella missuppfattningar. Genom media kan information spridas för att väcka förståelse om sjukdomen. Skolor, sjukvården och apotek måste få erhålla den rätta kunskapen om albinism som en sjukdom och dess ärftliga orsaker. Människor måste lära sig att personer med albinism är som alla andra med egenhet att de saknar den melanin som behövs för att producera pigment. Albinism är inget resultat av ”förfäders domar” eller andra vidskepelser och dessa tankar om albinismens övernaturliga egenskaper måste helt avskaffas. Det är också av vikt att uppmärksamma att albinism är en ärftligt recessiv sjukdom, och därtill hör att förbindelser mellan till exempel kusiner eller två albiner emellan bör undvikas om man vill ha ett friskt barn utan albinism. Det är av vikt att själva personerna med albinism och deras familjer får en utökad kunskap om sjukdomen och dess följder samt vilka alternativa skydd som finns för att förebygga solskador. Personer med albinism bör även aktivt uppmuntras att skaffa sig en utbildning – och skolpersonal bör i sin tur veta att barn med albinism inte är mindre intelligenta, utan att de bara har svårigheter med lärandet på grund av deras nedsatta syn (Simona, 2004).  
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2.9 Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektiv som använts i den här studien är Coping-teorin. ”Coping” är ett engelskt ord som betyder hantering/bemästring.  
Med coping menas förmågan hos en individ att samla egna resurser för att hantera situationer genom att försöka bemöta, bemästra och anpassa sig efter dem (Lazarus & Folkman, 1984; Starke, 2003). Individen väljer själv hur hon eller han reagerar inför en svår situation. Detta beskrivs som en process där individen bedömer vilken utmaningen är och sedan bestämmer sig för vilka tillgängliga resurser han eller hon ska använda sig utav för att hantera och klara av denna utmaning (Lazarus & Folkman, 1984).  Hur pass väl en person klarar av att hantera eller ta kontroll över sin egen hälsa eller en svår situation beror på dennes copingförmåga (Ekman & Arnetz, 2005). 
Varje individ har tillgång till olika resurser eller coping resurser för att hantera utmaningar som kan inträffas. Brattberg (2008) skyldrar olika form av coping resurser, inre resurser och yttre resurser. Känslor, självkänsla, förmåga att förmåga att planera, att ta till sig information och hitta alternativa lösningar är några av de inre resurserna. Yttre resurser handlar om det stöd som individen tar från omgivning såsom familjen, arbete, vänner, sjukvård, självhjälpsgrupper och materiella förmögenheter.  
Baserat på vilka resurser som är tillgängliga bestämmer sig individen för att i en påfrestande situation på bästa sätt handla för att främja sin hälsa. Dessa handlingar är de som kallas coping-strategier. Det är möjligt att individen byter eller utvecklar nya strategier utefter situationen. Coping-processen varar så länge individen lever och handskas med sin egen hälsa (Lazarus & Folkman, 1984). 
Lazarus & Folkman (1984) delar in dessa copingstrategier i två kategorier; känslofokuserad och problemfokuserad coping. Coping-strategier kan ske medvetet eller omedvetet och det är inte omöjligt med en kombination av de båda. Val av strategier kommer att på så sätt påverka individens egen hälsa och välbefinnande beroende av hur individen beter sig i svåra omständigheter (Ekman & Arnetz, 2005). 
Känslofokuserad coping innebär att konfrontera, reglera, bemästra eller försöka acceptera de olika känslor som en svår situation ger upphov till. Känslofokuserad coping används främst vid sjukdom eller när en situation inte går att ändra på, när en individ vill försöka förtränga sina känslor för att ändå kunna upprätthålla en fungerande vardag. Lennéer Axelson (2010) menar att människor är olika och inte reagerar på samma sätt i svåra situationer. Vissa upplever att deras hälsa drabbas av händelser som andra kan tycka vara hanterbara. Ofta tillämpas känslofokuserad coping vid exempelvis ett sjukdomsförlopp. I detta fall kan individen försöka bearbeta sina känslor genom att till exempel i bästa mån försöka lära sig leva med sjukdomen (Lazarus & Folkman, 1984). 
Istället för att fokusera på inre problem som känslofokuserad coping gör, fokuserar problemfokuserad coping på de yttre problemen. Problemfokuserad coping går ut på att en individ genom olika handlingar försöker ta kontroll över en påfrestande situation genom att planera mot och skaffas sig kunskap nödvändig för att hantera de svårigheter som inträffar. Problemfokuserad coping går ut på att förebygga, förhindra, omvandla eller förbättra en situation som upplevs som svår. Det kan också handla om att försöka omvandla eller påverka situationen genom att söka socialt stöd (Brattberg, 2008; Ekman & Arnetz, 2005). 
Eftersom val av coping-strategier både kan ske medvetet eller omedvetet är det inte alltid så lätt att skilja mellan de två strategierna – speciellt inte eftersom de också lätt påverkar varandra. Lennéer Axelson (2010) menar att vissa individer reglerar sina känslor för att kunna lösa sina problem, medan vissa andra i ren motsatts istället löser de problem som uppstår för att kunna reglera sina känslor. Coping-strategier kompletterar varandra och ingen strategi är bättre än den andra. Val av strategier beror på hur situationen ser ut men också på individens egna resurser och viket typ av stöd han eller hon får från omgivningen.  
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Coping är dock en genomgående process som handlar om att individen lär sig olika strategier under livets gång för att kunna hantera alla de svårigheter, hot och situationer som upplevs som påfrestande eller stressfyllda (Brattberg, 2008).   
I den här studien kommer teorin om coping-strategier att användas för att förstå hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån deras diskriminering och hur de väljer att hantera denna diskriminering.  

2.10 Problemformulering 
OCA-albinismen är ett sjukdomstillstånd som finns i alla delar av världen men som är mest utspritt i vissa delar av Afrika söder om Sahara. Det sker alltför för lite forskning om upplevelserna av hur det är att leva med albinism, och den forskning som faktiskt finns är mest inriktad på de rent medicinska aspekterna. Det finns också forskning som visar hur det råder brist på kunskap om albinism och som påvisar den starka diskriminering dessa individer råkar ut för. Författaren anser att det är av vikt att undersöka individernas själva upplevelser av att leva med albinism, och att göra detta med ett fokus på den diskriminering som albinism ger upphov till. Genom att höra individer med albinism berätta med egna ord om deras erfarenheter av att leva med sjukdomen och den påverkan diskrimineringen haft på sin hälsa, bidrar det till en ökad förståelse för ämnet och en utökad möjlighet att hitta lämpliga åtgärder för främjandet av de diskriminerades hälsa. 

2.11 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån 
begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. 
 
Frågeställningar 
Hur upplever personer med albinism att deras hälsa påverkas av diskriminering? 
Vilka coping-strategier använder de sig av för att hantera diskrimineringen?  
Vad finns det för stöd tillgängligt i samhället för de med albinism?  
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3 METOD 

3.1 Forskningsansats 
En kvalitativ undersökningsmetod valdes för denna studie; en typ vilken lämpar sig för att beskriva just personliga upplevelser och uppfattningar hos människor rörande ett visst ämne. I studien är avsikten att ett större antal av informanter, samtliga med albinism och bosatta i Rwanda, intervjuas med syftet av att beskriva deras hälsa utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. En intervjuguide utformades med semistrukturerade intervjufrågor och följdfrågor för att hjälpa författaren under intervjuprocessen. Eftersom studien vill undersöka individers djupare upplevelser ansågs det lämpligast att hålla individuella intervjuer (Holloway & Wheeler, 2010). 
Studien har en induktiv ansats, vilket betyder att all ny empirisk data som framkommer av intervjustudien analyseras för att därefter förvärva ny kunskap inom ämnesområdet (Lundman & Hällgren Graneheim 2009). I denna studie har författaren utgått från det insamlade intervjumaterialet och strävat efter att göra en analys av denna utan att ha färdiga uppfattningar eller hypoteser att pröva. Med en induktiv ansats tittade författaren under analysen flera gånger på de transkriberade intervjuerna. På så sätt utgår författaren från helheten för att kunna uppnå en förståelse av ett fenomen. Kvale & Brinkmann (2014) menar att en induktiv ansats används när forskaren vill låtas sig ledas av svaren från det insamlade materialet, för att slutsatserna sedan ska leda till en uppkomst av nya teoretiska idéer. 

3.2 Plats, urval och informanter 
Målgruppen var personer med albinism som bor i Rwanda. Rwanda är en stat i centrala Östafrika som gränsar till Kongo-Kinshasa, Burundi, Tanzania och Uganda. Kigali är huvudstad i Rwanda. Landet är Afrikas folktätaste land, med 26 000 kvadratkilometer landareal för 11 100 000 personer (2014), där 90 % av befolkning lever av jordbruk. Det officiella språket är Kinyarwanda (NE, 2016).  
I början av 2016 tog författaren kontakt med personer i Rwanda för att fråga om det är någon som känner en person som har albinism. Författarens kontakter i Rwanda kunde hitta en person som accepterade att ta kontakt med författaren. Det är på detta sätt som författaren fick veta om stödorganisationen Organization for Integration of People with Albinism (OIPA). I februari 2016 skickades informationsbrevet om studiens syfte ut till en representant av OIPA. Urvalet var strategiskt vilket innebär att enbart personer med de önskade egenskaperna tillfrågades för att delta i studien (Holloway & Wheeler, 2010). Eftersom det inte är så lätt att hitta personer med albinism på grund av den osäkerhet som råder inom denna målgrupp användes också ett så kallat snowball urval. Holloway & Wheeler (2010) menar att den metoden innebär en rekrytering av informanter som i sin tur rekommenderar andra i deras egna bekantskapskretsar. Informanterna fick lämna ut telefonnummer för att på sätt visa att de var intresserade och fick en möjlighet att senare bestämma intervjutillfällets plats. Det fanns en risk att vissa informanter inte skulle höra av sig eftersom de fick veta att författaren är från grannlandet Burundi, där personer med albinism ofta dödas. Samtliga informanter hörde av sig till OIPA-representanter som erbjöd dem en garanti att deras deltagande i studien enbart var i forskningens syfte. Under det ursprungliga telefonsamtalet fick informanterna en utförlig beskrivning av studien; dess syfte och intervjuform och att medverkandet skulle ta ungefär en timma. Samtliga informanter samtyckte att intervjuer skulle spelas in med hjälp av mobiltelefon och sedan beslutades om plats, datum och tid för intervjuerna.  
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Det strategiska urvalet med utgångspunkt i bestämda egenskaper, i kombination med snöbollsurvalet, innebar att författaren kunde få ta del av ett brett urval alla med önskade egenskaper (Kvale och Brinkman, 2009). Enbart personer med albinism valdes ut, både män och kvinnor i olika åldrar från olika socioekonomiska miljöer. Eftersom författaren ville påfinna eventuella skillnader i upplevelser ansågs det av vikt att rekrytera i staden så väl som på landsbygden. Eftersom OIPA har en bransch i Kigali, Rwandas huvudstad, och Musanze i norra delen av landet, blev det informanter från just dessa två städer som fick ingå i studiens urval. Utöver dessa kriterier spelade informanters sysselsättning ingen vidare roll. Ytterligare kriterier i denna studie vara att samtliga informanter talade och förstod Kinyarwanda, Rwandas officiella språk, och att de var i myndig ålder. 
Informanter i denna studie utgjordes till slut av personer med albinism i åldern 18 till 30. Samtliga informanter bor i Rwanda, varav 8 var män och 6 var kvinnor. 8 personer var från huvudstaden Kigali och de återstående 6 från landsbygden Musanze. Informanterna tillfrågades om att delta i studien genom att ett informationsbrev skickades dem med information om studien och vad det innebar för dem att delta i intervjuerna, och av de 14 som tillfrågades svarade alla att de var intresserade och gav sitt muntliga samtycke att delta i studien. Under intervjutillfällena fick författaren en lista med samtliga informanters namn, sysselsättning, ålder, utbildning och härkomst. Listan var utformad av en OIPA-representant och framfördes som informanternas skriftliga samtycke att delta i studien. Informanterna fick också ytterligare muntlig information om studien i början av intervjuerna. (Bilaga A).  

3.3 Etiskt övervägande 
Denna studie har tagit hänsyn till de fyra grundläggande etiska principerna för forskning där människor är involverade. Dessa etiska principer är följande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandeskravet (Vetenskapsrådet, 2002; Helsingforsdeklarationen, 2013). Denna studie har baserats på dessa principer genom att informanterna i studien gavs information om studien via ett informationsbrev och gav sitt samtycke för deras medverkande i studien. Deltagandet i intervju var frivilligt och informanterna kunde när som helst avbryta sitt deltagande. Intervjuerna spelades in på fil med hjälp av mobiltelefon och transkriberades ordagrant. För att skydda informanternas identitet fick varje person ett nummer från P1 till P14. Den insamlade informationen sparades konfidentiellt på en dator med en inloggnings kod som bara är känd av författaren. Allt insamlat material har använts endas i studieändamål och intervjuinspelningarna raderades efter det att studien avslutats (Vetenskapsra det, 2002).  
I denna studie är författaren självmedveten om sin förförståelse och sina förkunskaper om ämnet och målgruppen. Thurén (2007) beskriver förståelser som omedvetna och utformade fraser om ett visst ämne som kan påverka personers sätt att se verkligheten. Det är av vikt att författaren är medveten om sina egna förkunskaper och förståelser för att på så sätt undvika att feltolka och manipulera materialet. Författaren i denna studie har försökt att vara så objektiv som möjligt under hela studiens process. Vissa grupper eller människor är sårbara och ska därtill behandlas på ett specifikt sätt så att de inte skadas av studiens process. Därför prioriterar denna studie gruppens behov i form av val av plats och tider för intervjuer, samt att gruppen ska få dra fördel av studiens resultat i form av kunskap och åtgärder. Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) bör design och utförande av studier som omfattar sårbara grupper tydligt beskrivas och de etiska övervägandena redovisas hur de har tagits hänsyn till. 
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3.4 Datainsamling 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes för att genomföra denna studies. Graneheim & Lundman (2004) betonar i sin studie vikten av att planera inför intervjuerna genom; förberedelser, organisering och rapportering. För att underlätta datainsamlingen utarbetades en intervjuguide utefter studiens syfte och frågeställningar. (bilaga B). En pilotintervju genomfördes med en person som lever med albinism för att testa om frågorna från intervjuguiden var tydliga och förståbara av resterande informanter. Pilotintervjun fungerade också som ett test för språket; eftersom författaren talar kirundi, likt kinyarwanda men inte identiskt, var detta nödvändigt för att undvika en feltolkning av intervjufrågorna. Efteråt behövdes små justeringar göras för att intervjuguiden skulle fungera.   
Tidigare forskning såsom vetenskapliga artiklar om albinism har inverkat på valet av frågor för intervjuguiden. Artiklar av Hong, Zeeb & Repacholi (2006) och Tailor & lund (2008) betonar vikten av att uppmärksamma albinism som en folkhälsofråga för att kunna öka medvetenheten om behovet av folkhälsoinsatser för främjandet av hälsan bland de med albinism. Simona (2004) skildrar exempelvis i sin artikel faktorer som ligger till grund för diskrimineringen av personer med albinism, där fokus ligger på deras sociala krets. I utformandet av intervjuguiden ville författaren att de deltagandes röst skulle höras, att de med egna ord fick beskriva vilka upplevelser och erfarenheter de har av diskriminering, hur deras hälsa påverkats av denna samt vilka åtgärder för minskandet av diskrimineringen mot personer med albinism som finns tillgängliga dem. 
En intervjuguide är enligt Kvale och Brinkmann (2009) ett verktyg som underlättar för författaren under intervjuns process. Intervjuguiden speglar studiens syfte och frågeställningar. För att informanterna skulle få möjligheten att så öppet som möjligt berätta om deras upplevelser delades intervjuguiden in i 4 kategorier, med totalt 13 intervjufrågor utformade för att underlätta själva samtalet. Intervjufrågorna utarbetades av författaren utifrån syfte och frågeställningar (Holloway & Wheeler, 2010). För att få en insikt om vilka informanter som deltog i studien och på så sätt försäkra sig om en variation i urvalet, ingick i intervjuguiden särskilda bakgrundsfrågor. Dessa behandlade deras ålder, kön, utbildning, civila uttalande, yrke och härkomst. 
För att få ut så utförliga svar som möjligt användes följdfrågor som exempelvis ”kan du berätta mer?”, ”hur upplevde du det?”, och ”kan du beskriva hur det kändes då?”. Fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att författaren får svar på olika teman under intervjuprocessen, och att författaren kan ställa följdfrågor för att uppmuntra intervjupersonerna att breda ut eller förtydliga sina svar (Kvale & Brinkman, 2009). Efter varje intervju kontrollerade författaren om de fyra frågekategorierna hade berörts. Under samma moment erbjöds informanten tillfälle att ange ytterligare information eller tankar om ämnet. Om det inte fanns något att tilläga, tackade författaren för sig och avslutade intervjun genom att stänga av inspelningen och fråga om hur informanterna mådde och vad de tyckte om deras deltagande.   

3.5 Tillvägagångssätt 
Intervjuer genomfördes under en veckas tid under våren 2016 i Rwanda. Tid och plats bestämdes av informanterna. Det var allmänna platser; en skola i Kigali och ett center för personer med funktionsnedsättningar i Musanze. De allmänna platserna valdes med hänsyn till säkerhet och antalet personer som kunde komma att kunna vistas på samma plats, eftersom informanterna kom i grupper på grund av att de kände sig mest bekväma med varandra. Vikten av trygga och bekväma platser för intervjuer beskriv också under forskningsmetoden av Kvale & Brinkman (2009). 
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 Personer med albinism är en starkt stigmatiserad och diskriminerad grupp, och därför var det av vikt att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Varje session både i Kigali och i Musanze började med ett gemensamt möte med fika där OIPA-representanterna introducerade författaren, som sedan fick ge en kort beskrivning om sin bakgrund och utbildning samt även om studien och dess tillvägagångsätt. Efter muntligt och skriftligt samtycke från informanterna, erbjöds de att välja en lapp med ett nummer från 1 till 7 för att kunna bestämma vem som skulle börja. Informanten som valde lappen med nummer 1 fick börja och de andra följa i ordning från 1 till 7. Efteråt började de individuella intervjuerna medan andra informanterna väntade på sin tur. Varje individuell intervju påbörjades med en kort presentation av studiens syfte. Därefter fick informanterna ta del av muntlig information om författarens försäkran att deras deltagande var frivillig, att allt material skulle komma att behandlas konfidentiellt samt att ingen kan komma åt deras identitet. För att införa tillit frågade författaren om det kändes bra att börja intervjun. Intervjuerna genomfördes på Kinyarwanda som är det språk som alla informanter pratar och förstår. Även informationen om studiens syfte och dess genomförande var på Kinyarwanda. Innan intervjuerna införskaffades förkunskap om albinism i Rwanda för att veta vilka benämningar och attityder som var lämpliga gentemot denna målgrupp. Detta för att enklare förstå informanternas upplevelser och kunna ställa frågor som ger uttömmande svar. Kvale & Brinkmann (2009) menar att kvaliteten på en intervjustudie kan bero på forskarens förmågor och ämneskunskaper. Författaren i denna studie har burundisk bakgrund och pratar Kirundi, vilket gör att författaren behärskar Kinyarwanda; ett tvillingspråk till Kirundi. Intervjuerna spelades in på ljudfiler på mobiltelefon och pågick mellan 45 minuter och en timme(Elo & Kyngäs, 2008).  

3.6 Dataanalys 
Inspelningarna lyssnades igenom och transkriberades ordagrant till Kinyarwanda direkt efter 
intervjuerna. Det transkriberade datamaterialet analyserades sedan med hjälp av en kvalitativ 
manifest innehållsanalys, vilket innebär att analysen fokuserar på det uppenbara och synliga i texten (Lundman & Hällgren Graneheim 2009). Varje intervju lästes av författaren flera gånger för att få en djup förståelse och helhetsbild av och bekanta sig med intervjuerna (Lundman & Hällgren Granheim 2009). Efteråt identifierades meningsbärande enheter; meningar eller ord med särskild betydelse för sammanhanget och för att beskriva innehållet (Graneheim & Lundman 2004, s. 107; Lundman & Hällgren Graneheim 2009). Dessa meningsbärande enheter översatt sedan från Kinyarwanda till Svenska och därefter kondenserades de för att kunna ta ut den relevanta fakta som speglar den originella texten. Sedan kodades de kondenserade meningsbärande enheterna för att få en mening där enbart det viktigaste består för att presenteras. Koderna med samma innehåll delades sedan in i underkategorier och kategorier. Under analysen har författaren använts sig av en mall för att erhålla underkategorier och kategorier. Författaren har använts sig av en matris där meningsbärande enheter, kondenserade meningar, koder, underkategorier och kategorier skildras. I slutet gjordes en lista av citat som reflekterar varje underkategori och stärker och klargör innehållet i studiens resultat (Graneheim & Lundman 2004, Lundman & Hällgren Graneheim, 2009). Studiens analysprocess visas i Tabbel1. 
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Tabell1. Exempel på analysprocessen 
Meningsbärande enheter Kondenserad 

menings 
Kod  Underkategori Kategori 

Jag tror inte att det är 
något som kan ändra 
mitt liv, vem skulle gilla 
någon som ser ut som 
jag gör? Ingen! Jag 
berättar inte om mina 
problem till någon, folk 
skulle bara skratta åt 
mig, bara Gud vet hur 
jag känner inom mig 

Jag tror inte att 
någon som ser ut 
som jag gör kan 
bli uppskattad, 
men bara Gud vet. 

Känsla av 
otillräcklighet 

Skam, skuld 
och dåligt 
självförtroende 

Diskrimineringens 
påverkan på 
hälsan 

Personer med albinism 
förlitar sig bara på sig 
själva, de litar inte på 
samhället utan bara på 
dem som är i en 
liknande situation 

Personer med 
albinism litar inte 
på samhället eller 
folk utanför 
gruppen. 

Saknar 
förtroende för 
samhället   

Känsla av 
utanförskap 
och isolering 

 

4 RESULTAT 
Informanterna i denna studie var personer med albinism i Rwanda och var indelade i två grupper; en från staden Kigali och en annan från landsbygden Musanze. Det framkom att det finns stora skillnader i hur de beskriver sina upplevelser av diskrimineringens påverkan på deras egen hälsa. Informanterna från landsbygden upplevde deras hälsa mindre god och uppvisade mer hudskador än informanterna från Kigali då de tillbringar mest tid ute under solen, eftersom de flesta där håller på med jordbruksaktiviteter. Författaren upplevde att det finns mer fördomar om och diskriminering av personer med albinism på landsbygden än i stadsmiljön. Dessutom kommer de flesta informanter från Musanze från familjer med låga socioekonomiska förhållanden. Det innebär att dessa familjer inte har råd med varken sjukvård, utbildning eller adekvata skydd mot solen som kläder och solglasögon till skydd för deras barn.  
I staden är diskrimineringen mindre tydlig än på landsbygden. Författaren kunde också konstatera att flera informanter från staden har haft tillgång till en utbildning och hjälpmedel till skydd mot solen. De flesta informanterna från staden uppgav också att deras föräldrar hade lite mer förkunskap om albinism eller att de hade en utbildning och kunde leta efter informationen om det behövdes. Detta ledde till att dessa personer upplevde mindre diskriminering och hade tillgång till familjestöd i deras svåra stunder. Dessutom blev dem 
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behandlade mer som alla andra barn och kunde utbilda sig och få den hjälp som de behöver både till skydd mot solen och mot allmänhetens negativa bemötande. De hade det också lättare att kunna skaffa sig en utbildning och därmed kunna leva ett självständigt liv.  
Tabell2: Översikt över kategorier och underkategorier 
Kategorier Underkategorier 
Upplevelser av diskriminering 
 

 Förlust av identitet som en människa 
 Att leva med en stämpel 
 Att mötas av okunskap 
 Att bli annorlunda behandlad 

Diskrimineringens påverkan på hälsan 
 

 Skam, skuld och dåligt självförtroende 
 Känsla av utanförskap och isolering 
 Rädsla, oro och ångest 
 Aggressivitet 

Coping strategier för att hantera diskriminering 
 

 Acceptera sig själv 
 Nätverksstöd 
 Samhällets skydd  
 Att skaffa sig kunskap 

Förväntningar på samhället 
 

 Ökad kunskap om albinism 
 Bättre stöd och levnadsförhållanden för personer med albinism 

 

4.1 Upplevelser av diskriminering 

4.1.1 Förlust av identitet som en människa 
Albinism för en Afrikan innebär att skillnaden av hudfärg blir desto tydligare. Informanterna i denna studie uppger att det var en chock för deras föräldrar att få ett barn med annorlunda hudfärg. Detta fick som konsekvens att de flesta föräldrar hade svårt att tro att deras barn var friska förutom att de bara saknade det hudpigment som gör dem mörka som deras föräldrar.  
En informant berättade att hans pappa hade svårt att acceptera honom och anklagade sin fru för att barnet skulle ha kommit från en vit man som hon hade haft en relation med.  

”Min mamma brukade säga till mig att jag inte var hennes barn; att hon fick ett monster 
istället för en bebis” P13 
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”Om folk såg oss som andra människor skulle ingen person med albinism behandlas som ett djur. Det är samhällets stämpel på oss som skapar detta fientliga sinnelag mot oss.” P7 
Informanterna berättar att de bekräftas som värdelösa objekt på så sätt att vissa personer säger kränkande ord till och med framför näsan på dem, som till exempel ”kolla på denna sak”, “den kan prata”, ”tror du att den förstår oss?”, ”vad kan den tänka på?, ”kan den inte hoppa på oss?”, ”ska vi byta plats så att vi inte smittas av den här varelsen?”, och så vidare - utan att  ta hänsyn till deras känslor.  
En av informanterna berättade hur det var när han föddes på sjukhuset. När hans pappa fick veta att de hade fått ett barn som har albinism sa han till grannar som skulle besöka hans mamma på sjukhuset att hon inte fick komma hem med detta ”monster”. När mamman sedan kom hem med bebisen blev hon utkastad och fick gå tillbaka till sina föräldrar. Hon lämnade barnet hos dess far eftersom även hennes familj inte skulle acceptera honom.  Barnet ansågs vara som en börda för sin familj, och togs inte hand om för att de ändå inte trodde att det skulle överleva. Efter två dagar kom en grannkvinna för att ta hand om det oönskade barnet, efter att hon uppmärksammats av barnets obesvarade skrik.  

 ”Där jag kommer ifrån brukade folk säga till mig att försvinna, eller att gå tillbaka dit jag kom ifrån och det de menade var att jag inte är någon människa. Så länge jag lever kommer jag att se mig som oönskad; ett monster” P11 

4.1.2 Att leva med en stämpel 
Informanterna berättar att de inte kan leva ett normalt liv eftersom de inte anses vara lika värda som andra med mörkare hudton. Skillnaden i hudfärgen gör att personer med albinism kallas för olika namn som alla har syftet att avbilda de som icke-människor. Det är till exempel ord som ”Ingurube”, som betyder gris, ”Igihindi - ”någonting som saknar ett tydligt ansikte eller form – eller ”Ikimara”, vilket betyder ”någonting som inte har någon nytta. ”Ikimanuka” betecknar någonting som kommer från ingenstans, ”Umuzungu” betyder vit, ”Igihume” betyder spöke och ”imari”, som betyder skatt eller dyrbar, används enbart av de med ett intresse av att skörda deras kroppsdelar för en vinst.  
Människor i samhället är rädda för det som är annorlunda och tror att det kan smittas eller att personer med albinism har övernaturliga krafter så som att de kan försvinna eller förhäxa. Dessa övertygelser gör det svårt för personer med albinism att passa in i samhället. Personer med albinism känner ofta en stor skam och skuld, och detta leder många gånger till känslor av utanförskap.  

”Jag har ett namn men alla säger ”Nyamwema”, eller albino, eller andra namn relaterade till mitt utseende. Det känns som att min hud är min identitet…” P2 
Många informanter berättar att de länge har kämpat med att acceptera sig själv. Den bild som de har av sig själv är som någonting orent, smittsamt, oönskat - eller ett underligt djur. Visa identifierar sig själva med sin sjukdom till den grad att de nästan likställer sig med den. Informanterna beskriver att de är medvetna om samhällets stigmatiserande syn på personer med albinism. De känner sig diskriminerade eftersom de anses som onda, värdelös, osv. Samhällets syn på personer med albinism är det största hindret för att de ska kunna leva ett normalt liv.  

”Vi är inte accepterade. Vi blir behandlade sämre än djur. Det finns inte ett ord om hur jag känner. Tänk dig hur det är att bli kallad för ett magiskt skyddsföremål? 
Nonsens.” P12 
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4.1.3 Att mötas av okunskap 
Under intervjuer framkom det att det finns mycket okunskap kring albinism både bland personer med albinism och i samhället. Vissa informanter vet inte vad det är som gjorde att de föddes med albinism och tror att det är en förbannelse för någonting fel deras förfäder har gjort.  

”Mina föräldrar sa till mig att jag föddes så här för att min mamma hade blivit jätte sjuk under graviditeten; att hon kanske blivit förhäxad.” P5 
Denna brist på kunskap om albinismen gör att det finns en rädsla i samhället för personer med albinism. Den rädsla har som konsekvenser att personer med albinism inte integreras i samhället. Informanterna uppger att många människor inte vet hur de ska förhålla sig till personer med albinism. Det vet inte om de kan kramas eller pussas och brukar fråga om det inte är farlig att skaka hand.  

”Vissa tror att vi ser i mörkret, att vi kan läsa andras tankar, att man kan börja brinna eller få utslag om man rör oss.” P6 
Eftersom det finns brist på kunskap om albinism och dess orsak, finner sig många personer i samhället i gamla övertygelser om att personer med albinism inte kommer från någonstans, att de inte dör men försvinner, att de har märkliga makter och att deras kroppsdelar är värdefulla för dem som tror på häxkonst. Detta har som konsekvenser att personer med albinism jagas för deras kroppsdelar, vilka anses medföra tur eller ha läkande egenskaper. 

”Vi hör berättelser om män som våldtar kvinnor med albinism för att de tror att det kan bota HIV. Barn med albinism jagas och styckas som kycklingar - det är hemsk!” P9 
Albinism har som konsekvens bland annat nedsatt syn och detta gör att många barn som har albinism inte får den vård som de behöver och inte kan klara sig igenom skolan. De flesta informanter som inte klarade deras utbildning var inte för att de hade svårigheter med att förstå saker och ting, utan för att de inte kunde hänga med på samma sätt som de andra barnen och även på grund av att de inte fick tillräckligt med hjälp från lärare - dels på grund av okunskap och diskriminering även från deras håll. 

”När jag var i skolan brukade jag närma mig tavlan för att läsa och memorera de rader som hade skrivits för att sedan gå tillbaka till min plats för att anteckna. Ingen hade kommit på att jag behövde en synundersökning - alla trodde att de flesta personer med albinism är födda synskadade och att det inte fanns någonting att göra åt det”. P3 

4.1.4 Att bli annorlunda behandlad 
Det förekommer ofattbara skillnader i hur samhället behandlar personer med albinism jämfört med andra personer. Flera informanter beskriver att de upplevde att när de var barn och gick i skolan så fick de inte samma uppmärksamhet från lärare som andra barn får. En informant berättade att en lärare sa till sina föräldrar att hon inte skulle röra deras barn som har albinism och att om det var så att andra barn känner sig obekväma med henne skulle hon skickas hem. Hon var därför tvungen att avbryta sin utbildning.   

”Människor tar inte hänsyn till våra känslor när de träffar oss; vissa spottar, andra tittar 
bort för att undvika att vi skulle läsa deras tankar. Vilket liv är det?” P9 
”När vi skulle fly under kriget, fick vi inte följa med de andra eftersom alla tyckte att det skulle föra otur och att de skulle upptäckas och dödas – och även att det är lättare att se oss, jag och min bror, eftersom vi har vit hud. Jag fick gömma mig ensam och min bror som stannade hemma dog av hunger. Jag upptäckte honom efter 4 dagar när jag kom för att leta efter honom…” P8 
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”Där jag bor brukade folk fråga hur jag överlevde när normala människor som hade betydelse dog, och påstå att detta var orättvist. Det känns som att jag är mindre värde även än en död person.” P11 
Personer med albinism måste alltid bevisa att de är som alla andra. En informant medger att hon ibland låter bli att svara på vissa kommentarer när andra pratar med varandra om henne som om hon inte var där. 

”När jag var liten brukade min mamma komma smygande för att se om jag hör eller ser henne när hon kom bakifrån, och sen säga till min pappa att det känns som att jag är döv. Nu när vi pratar om det, säger hon att hon inte visste hur hon skulle behandla mig eller om jag ens skulle klara mig i livet. Tänk dig det…” P3 
Under intervjuerna uppkom det hur det är att växta upp som personer med albinism och hur få av de som har tillgång till vård. Barn med albinism anses som att de inte kommer att klara sig i livet oavsett vad man gör, och på grund av det så tror föräldrarna att det inte är viktigt för barnen att till exempel vaccineras eller få vård när de behöver det. En av anledningarna av att de flesta informanter inte fick den vård de behövde var att de kunde bli gömda av deras familjer; antingen för att skydda dem eller för att de skäms för dem.  

”Vi är sju barn i min familj och jag är den ända som inte fick någon utbildning. Mina föräldrar var rädda att jag skulle bli mobbad och illa behandlad om jag skulle börja 
skolan, och därför beslöt de att jag skulle stanna och hjälpa med hemarbetet.” P2 

För personer med albinism är det inte enkelt att gifta sig och bilda familjer, berättar en informant under intervjun. Anledning är att människor inte vill associera sig med den person som har albinism och tycker att det kan medföra otur in i deras familj. En annan anledning för detta är rädslan att få barn som har albinism.  
”Jag visste att jag någon dag skulle jag gifta med någon som liknar mig; jag ville inte att någon skulle skämmas för mig. Därför gifte jag mig 25 år gammal; jättegammalt för en kvinna att gifta sig i området där jag bor. Jag väntade på honom, och han hade också letat efter en kvinna som ser ut som jag gör.” P9 

Tron på att personer med albinism är annorlunda och mindre värda än andra som inte har albinism gör att dem blir utsatta för kränkningar i vardagen. Barnet med albinism får inte samma rättigheter som andra barn. Det kommer upp många gånger under intervjun att barn med albinism betraktas som en börda för deras familjer och att de inte får utbilda sig. Om det inte finns tillräckligt med mat i en familj är det just barnet som har albinism som får sova med tom mage. Rädslan för att andra ska se att det finns en person med albinism i familjen gör att barnen med albinism ofta skickas in i andra familjer för att uppfostras av dem istället. Detta göra att de flesta misshandlas och får stå för allt hemarbete istället för att börja skolan som andra barn gör.  
”Så länge jag kommer ihåg har jag levt gömd i ett särskilt rum lång bort från familjens hus, och när det blev att de behövde rummet, fick jag sova med kor och äta ur en trasig tallrik. Jag hade tillåtelse att gå ut bara på kvällen, när det inte är någon som kommer hem till oss.” P13 

En av informanterna berättade att sjukvårdspersonal hade kränkt patienter med albinism genom att diskutera om vem som skulle ta nästa patient och om att de fick använda skyddsmaterial till dem i onödan - samt att de inte fick rätt att sitta utan att de var tvungna att vänta stående på sin behandling.  
”En gång skulle jag söka vård för hudbesvär och vårdpersonalen frågade varandra varför alla som har albinism alltid har så många sår… och sen fick jag höra att det inte finns någon medicin mot albinism; att jag kanske bara borde tvätta mig ofta” P1 
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Kränkningarna kan gå så långt att personer med albinism dödas eller stympas för att kunna sälja deras kroppsdelar till människor som tror att de har värde för att skydda mot onda andar - eller för att hjälpa dem att bli rika. 
”Kolla alla de ärr jag har för att jag så många gånger fått kämpa för mitt liv när olika individer försökt röva bort mig eller lura mig att följa dem.” P10 

En annan uppger att det alltid har funnits kränkningar så illa mot personer med albinism, att de dödas på en gång vid födelsen. Hon fortsätter och säger att mammorna själva ibland inte är medvetna om att deras barn blir mördade vid födseln, då de fått hjälp av andra kvinnor under förlossningen; av gamla kvinnor som mördar barnen och sedan förklarar för mödrarna att de var dödfödda, i rädsla för otur eller för att skydda familjen från en börda. Informanten medger att det inte är så konstig att det är fler med albinism nuförtiden. Anledning är bara att de flesta barn nu föds på sjukhuset och att det där är omöjligt att utföra morden på barnen. Vidare berättar informanter att de barn som föds med albinism och faktiskt överlever ofta endast gör det på grund av dess föräldrars religiösa tro. I dessa fall får barnen istället gömmas för att grannskapet inte ska upptäcka att det finns ett barn med albinism i familjen; för annars hade de krävt att barnet skulle dödas.  
”Jag är äldst i en familj på 9 barn, och de två sista hade också albinism. En av dem blev förgiftad samtidigt som min mamma… och den andra som skulle fylla 7 år och börja skolan blev dödad av våra grannar, som tyckte att det var vår familj som förde otur i grannskapet. Jag blev förkrossad eftersom jag alltid trodde att, även om jag inte fick gå i skolan, så skulle mina yngre syskon i alla fall få utbilda sig och bevisa att 
personer med albinism inte är dumma och kan lära sig som alla andra…” P9 

4.2 Diskrimineringens påverkan på hälsan 

4.2.1 Skam, skuld och dåligt självförtroende 
Att leva med albinism väcker många känslor hos personer med albinism. Förutom att de har sina medicinska problem som nedsatt syn och förstärkt känslighet mot solstrålning, så måste de också möta samhällets grymma sinnelag. 
Flera med albinism upplever att deras fysiska och psykiska hälsa hotas. De beskriver upplevelser av ensamhet och hur ett liv med albinism skapar stort lidande, och att de är personer med känslor av underlägsenhet gentemot andra människor. Många av informanterna uppger att de har problem relaterade till sömnsvårigheter och stress. En av informanterna berättar att hon fortfarande har svårighet att kommunicera med andra eftersom hon har blivit isolerade en så stor del av sitt liv. Detta har gjort att hennes förmåga att utrycka sig inte utvecklats. Barn lär sig språket genom att härma deras föräldrar och andra vuxna och detta blir svårt när ett barn inte får vistas ute eller prata med andra. 

”Jag får fortfarande frågor om mitt uttal; som du hör så artikulerar jag mig inte som andra gör. Det är för att ingen pratade med mig. Jag fick mat och vatten på samma sätt som man ger till en hund, och alla mina 6 syskon hade order om att inte prata med mig. Jag övade att prata när jag var ensam eller när en av mina syskon kom och vi viskade tillsammans. Om han hade upptäckts skulle han blivit straffad.” P13 
Informanterna berättar under deras intervjuer att det är svårt att känna sig duglig som person. Vissa frågar sig varför dem är födda med albinism - varför det är dem som blev drabbade, och vad de kan ha gjort för att bli det. Självmordstankar är vanligt förekommande bland personer med albinism, som tycker att det är jobbigt att alltid bli utpekade och exponerade som djur.  
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”Jag tror inte att det är något som kan ändra mitt liv - vem skulle gilla någon som ser ut som jag gör? Ingen! Jag berättar inte om mina problem till någon… folk skulle bara skratta åt mig. Bara Gud vet hur jag känner inom mig.” P4 
Flera informanter beskriver hur de tror att de har svikit deras föräldrar genom att vara personer med albinism. Deras bild av hur de ser ut stämmer inte med den ideal bild av hur ett barn ska se ut. Även om det är föräldraskapets uppgifter och ansvar att trygga barnen, sviker många deras barn som har albinism genom att konstruera ett ideal annat än det som barnet har.  
Den negativa påverkan från relationen föräldrar-barn berörs av flera informanter. Det är mycket vanligt att föräldrar reflekterar på barnens albinism och på hur de inte kan klara sig i livet. Detta har som konsekvenser att personer med albinism har lågt självförtroende gentemot andra med normal hudfärg.  

”Vem vill ha ett monster? När jag var liten önskade att jag att jag var osynlig för att slippa se alla springa ifrån mig.” P14 
Många av informanterna uttrycker under intervjuernas gång att de upplever sig ensamma och inte känner sig sedda eller uppmuntrade av familjer och samhället i stort. Skam och skuldkänslor kommer upp många gånger under intervjun. De pendlar mellan hopp och förtvivlan eftersom de vill vara som alla andra, men när all uppmärksamhet tillägnas just de som inte har albinism så förblir de betydelselösa.  

”Jag fick alltid sitta ensam längst back i klassen, och jag tänkte att det kanske kommer att bli så här hela mitt liv.” P1 

4.2.2 Känsla av utanförskap och isolering 
Stigmatiseringen och den diskrimination av personer med albinism gör att vissa isolerar sig för att skydda sig mot ett samhälle som ser dem som mindre värda. Att leva ett isolerat liv gör att de kan acceptera sig själva och försöka få en fungerande vardag. Men det resulterar i att de inte kan interagera med andra, att de inte får tillgång till en utbildning som skulle kunna hjälpa de att klara sig i livet och få en meningsfull tillvaro. Flera informanter uttrycker att de har fått veta redan under barndomen att det kanske är bättre att inte vistas i miljöer där de kan bli utsatta för diskriminering. Sedan dess har de blivit mer selektiva med allt de företar sig, eftersom det är svårt att veta vem man kan förlita sig på.  

”Förutom andra som liknar mig har jag ingen kompis. Jag vill vara med någon som förstår mig och inte frågar hur det är att vara albino - att gå ut bland folk känns som tortyr. Allt kan hända. Vill man undvika problemen ska man inte gå och leta efter dem…” P12 
Informanter berättade att de ofta höll en distans till andra som inte har albinism - vilket i sin tur ledde till att de avskärmade sig och begränsade sitt sociala liv. För att skydda sig mot samhällets fördömanden försöker många personer med albinism läsa av vilka personer i omgivningen som de kan öppna sig för.  

”Man känner sig ensam hela tiden, även när man är ut bland folk. Därför föredrar jag att stanna hos mig; ska man gå ut så är man garanterad att komma hem ledsen. Det är alltid någon som skäller på en.” P14 

4.2.3 Rädsla, oro och ångest  
Informanter berättar att det är omöjligt för en person med albinism att inte känna rädsla. Alla är eniga om att de någon dag har fruktat för sitt liv bara för att de har annorlunda hudfärg. Rädsla har alltid funnits i deras liv från när de var små. Den känslan är delad med 
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anhöriga till en person som har albinism. En informant berättar att hennes mamma var rädd att låta honom stanna hemma när hon skulle vara borta, och därför fick han följa med överallt hon gick. Detta gjorde att hon till slut var så rädd att någonting skulle hända honom att han inte fick gå i skolan.  
Informanterna upplever ångest över att de när som helst kan bli kränkta på grund av att de har albinism. De uppger att de är alltid rädda för att visa sig i miljöer där det finns många människor eftersom de hela tiden förväntar sig att bli attackerade.  

”Jag blir alltid knuffad… även i kyrkan - och det är värre på marknaden. Efteråt blir jag orolig att bli slagen eller hotad. Allt kan hända och jag vet att ingen skulle våga hjälpa mig.” P4 
Andra informanter berättar hur dem upplever oro om hur de ska försörja sig eftersom de jobbar med jordbruk och måste vistas i solen, och att de då kan bli svårt skadade på huden.  
En informant berättar att han är alltid orolig och kontrollerar ofta om han inte har några sår på huden eftersom han är medvetna om att det är lätt för personer med albinism att få hudcancer på grund av deras överkänslighet mot solstrålning. Alla informanter i denna studie blev mobbade av andra barn. Det har fortsatt även in i vuxenlivet, där de inte till exempel kan sitta, äta eller dricka med andra utan att det är någon som säger känna sig obekväm med dem. Oron att de skulle bli diskriminerade gör att personer med albinism inte vågar gå i skolan och skaffa sig en utbildning. Det framgick också under intervjuer att personer med albinism upplever oro och ångest över att vara en börda för andra. 

”Även om jag har en bit tyg på huvudet, så är det inte lätt att skydda sig mot solen. Jag har ofta sår och för oss tar mer tid än andra med normal hud att leka. Ibland är jag orolig om vad mina barn ska äta om jag inte klarar att gå ut och odla.” P11 
En rädsla för sitt liv är en känsla som de flesta informanter beskriver under intervjun. Oron för att mista sitt liv är förstärkt i de områdena på gränsen mellan Burundi och Tanzania. Informanterna berättar om en flicka på fem år som nyligen blev mördad och fick sina föräldrar svårt skadade när de försökte skydda henne.   

”Vi hör hur det är i Burundi och Tanzania; hur personer med albinism dödas och deras kroppsdelar säljs i Tanzania.” P8 
En informant berättar att hon inte önskar skaffa barn eftersom hon är för rädd att barnet också ska få albinism. En närstående till någon som har albinism tvingas att se på men även att dela den oro och ångest som den drabbade bär hela sitt liv. Rädsla, skräck och osäkerhet är också känslor som samtliga informanter beskriver när det finns en familjemedlem med albinism. Samtidigt bär alla i familjen ett stort ansvar för att skydda och hjälpa den som har albinism att klara vardagslivet. Under intervjuerna framkommer det att det inte bara är personen med albinism som är rädd och orolig, utan ibland även deras familjer. 

”Jag skulle inte vilja att någon annan går igenom det som har hänt mig. Jag är orolig över att inte kunna skydda mitt barn, även om jag försöker. Vad är det som skulle hända om jag dör? Bara av att tänka på det får jag ångest.” P13 
”När jag var liten brukade jag gömma mina sår för att jag var orolig att min mamma skulle bli ledsen och börja gnälla om var hon skulle hitta pengar för att kunna ge mig vård.” P12 

4.2.4 Aggressivitet 
Kränkningar och andra orättvisa behandlingar gör att personer med albinism kan svara med aggressiva handlingar. Att alltid bli utpekade, utskrattad och fullföljd av skrikande barn gör enligt en informant så ont att han önskade att han var osynlig för att det skulle ta slut. För att skydda sig uppger han att när han var barn och hörde att andra barn kalla honom för gris och 
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frågade när han skulle försvinna så svarade han med att skrämma bort barnen med skrik och konstiga miner. Om det inte gick att skrämma bort barnen på det sättet, tog han och kastade stenar och allt som han kunde få tag på i närheten.  
”På väg till skolan brukade barnen följa efter mig och skrika ”Muzungu”, och jag reagerade genom att skrika tillbaka med konstiga ljud för att skrämma dem… och det funkade för att dem lämnade mig i fred.” P5 

Det är inte bara barn som visar aggressivitet när de blir utsatta för förolämpningar. En annan informant berättar att hon inte längre godtar att vem som helst rör på henne eller säger otrevliga kommentarer på grund av hennes utseende utan att hon svarar och sätter den otrevliga personen på plats. Även om aggressivitet inte är ett bra alternativ berättar de flesta informanter att de ibland är tvungna att försvara sig eftersom vem som helst tar rätten att behandla dem hursomhelst, och de kan även dödas utan följd. 
”En dag kom en pojke fram som grät och hans gravida mamma sa till honom att sluta gråta ”annars skulle den vita personen ta honom”. När jag hörde det så sa jag till henne att bara fortsätta säga så, så kanske hon en vacker dag föder ett barn som är lik mig. Dem tittade på mig som om de var skrämda för livet.” P6 
”Det är inte lätt att vara lugn när man blir utskälld hela sitt liv.” P1 

Flera informanter beskriver hur det är lätt att känna ilska och aggressivitet. Personer med albinism måste ofta övertyga andra att de är normala och kan göra samma aktiviteter som alla andra. Det har också att göra med det faktum att de under deras liv för det mesta blivit behandlade som djur; att folk spottat på dem, att de blivit slagna när de närmat sig offentliga platser. Informanterna berättar att de antingen fått lära sig att ignorera alltihopa, eller svara med samma fientliga attityd.  
”Det är bara att försvara sig eller försvinna - folk har ingen empati för oss. Det är ingen som bryr sig om oss; man kan bara förlita sig på sig själv.” P7 

4.3 Coping strategier för att hantera diskriminering 

4.3.1 Acceptera sig själv 
Samtliga informanter poängterar vikten av att acceptera sig själv och ta hand om sitt liv. Under intervjuerna berättar de flesta att det har hjälpt de att inte identifiera sig med albinismen. En informant beskriver att det är lätt för honom att passa in i samhället när han själv inte tänker att han är annorlunda. Samtidigt menar han att han ignorerar de kommentarer som han tycker är både opassande och sorgliga. Att undvika att samtala om albinism är också en strategi som föräldrar använder sig utav när de har barn som har albinism. En informant uttrycker att det har hjälpt honom mycket att dennes föräldrar inte gjorde en stor grej av situationen.  

”Så länge min familj såg mig som normal, var det inget problem. Jag kan inte leva mitt liv med albinism i tankarna - jag har andra egenskaper som gör mig lika värd som alla andra.” P3 
Det framkom under intervjuerna att flera informanter försöker att kontrollera sina känslor för att minska den oro och stress som de är utsatta för. Flera av dem berättar hur de har försökt ändra på deras attityd för att kunna se det positiva i deras tillvaro. Detta är en process som börjar med dem själva - och sen måste de även övertyga familjen och omgivningen. Flera av informanterna beskriver hur de ibland använder sig av humor för att hålla de svåra känslorna borta.   
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”Jag är taxiförare och ibland brukar jag fråga mina klienter om de är medvetna att det är ”en skatt” som kör dem? Att skämta bort situationen hjälper mig att lätta upp stämningen…” P6 
”Om du inte accepterar dig själv, kommer ingen annan att göra det heller. Man måste se sig själv som värdefull och försöka ersätta ens negativa tankar med konstruktiva tankar, och ta hand om sig själv och gå vidare; man lever bara en gång och det spelar ingen roll i vilken kropp. Man ska vara tacksam för det man är.” P10 

Informanterna medger att öppet prata om deras situation hjälper de att både motarbeta den negativa bilden av personer med albinism och på så sätt också signalera att stigmatiserande kommenterar inte accepteras. Genom att ha en avslappnad attityd visar personer med albinism att de inte är annorlunda än andra, och därmed ökar omgivnings acceptans och öppenhet.  
”Man ska svara på de negativa kommentarerna med ett leende, annars kan det vara farligt för en person med albinism - om han anses vilja starta ett bråk, det vill säga. 
Man ska ge dem en andra chans att tänka på vad de säger…” P6 

Flera av informanterna berättar att personer med albinism anses vara lata och värdelösa, och därför är det även av vikt att skaffa sig en sysselsättning som alla andra som inte har albinism. Strävan efter att leva ett självständigt liv beskrivs av flera informanter som ett sätt att hantera sitt sjukdomstillstånd.  
”Jag vill leva ett normalt liv; arbeta som alla andra och skaffa en familj. Det kan jag inte göra om jag gömmer mig och stannar hemma.” P14 
”Jag har ofta blivit utsatt för hot och kränkningar, men nu tillhör jag en säkerhetsgrupp som har ansvaret att patrullera och skydda andra. Jag känner mig stor och andra kan se att jag också kan bidra till samhället.” P11 

Samtliga informanter betonar vikten av att studera och skaffa sig ett jobb för att kunna vara oberoende av sina familjer och senare i sin tur skaffa sig en egen familj. Att ha en sysselsättning och tjäna egna pengar gör att många personer med albinism kan försörja sina familjer och ge ett bättre liv till deras barn än det liv som de själva har haft. 
”Utan jobb kan man inte gifta sig. Tänk att vara albino och arbetslös; alla skulle skratta åt mig om jag frågade om deras dotters hand. Ett jobb ger värdighet och stolthet; det visar att man kan göra någonting för samhället, och man blir respekterad. Jag började som snickare och nu bygger jag hus och anställer andra - även personer med albinism kommer och frågar om jag kan lära dem yrket. Det visar att folk ser mig som förebild; att jag inte är värdelös längre.” P5  
”Jag har börjat tänka på mig själv som lika viktiga som alla andra som inte har albinism. Jag tycker om mig själv som jag är. Jag vill bli oberoende; därför vill jag ha ett jobb, och kanske träffa någon som accepterar mig som jag är.” P4 

En informant beskrev hur det är av vikt att utmana sig själv att hitta någonting betydelsefullt att göra, till och med en aktivitet man tycker om att göra. Det betyder att man tänker positivt och litar på att man har förmågan att arbeta mot ett självständigt liv. Informanten försätter och menar att personer med albinism ska våga ta risker och göra misstag utan att bli straffade för dessa.  
”Idag känner jag mig stark. Jag vet att jag kan göra mycket i framtiden. Om det inte går med en sak, försöker jag med någonting annat. Jag har valt mina studier istället för en karriär som sångerska - men vi får se…” P1 
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4.3.2 Nätverksstöd 
Flera informanter beskriver hur albinismen har fört familjemedlemmarna närmare. Alla i familjen har fått lära sig att hantera svårigheterna i och med att den närstående med albinism behövt mer uppmärksamhet än andra. De måste skyddas mot solen och få speciella kläder och det är inte så lätt i vissa familjer med dåliga ekonomiska förhållanden. Därför hjälper släkter och vänner att passa det barnet som har albinism och se till att skydda barnet mot solen och samhällets negativa bemötande. En av informanterna berättar att det skulle vara väldigt svårt för en person med albinism att klara sig utan familjestödet. Under intervjuerna berättar de att de har sökt både emotionellt och praktisk stöd från familj, grannar, kamrater och vänner. Att ha familjen och vänner omkring dem att dela sina känslor med och få förståelse av är viktigt för personer med albinism.   

”Mina föräldrar är allt för mig; jag vet inte vad jag skulle göra utan dem. Det är tack vare dem som jag inte har isolerat mig. Mina föräldrar har alltid uppmuntrat mig till att göra olika aktiviteter med andra barn, och att inte skämmas för mitt utseende.” P3 
”Under min skoltid fick jag mycket hjälp från mina kamrater eftersom jag inte kunde läsa på tavlan, och senare hade jag en snäll lärare som lånade mig böcker för att jag 
skulle slippa skriva i mina egna och mina anteckningsböcker.” P8 

Alla informanter är väldigt religiösa och medger under intervjuerna att deras religiösa tro har hjälpt dem mycket under deras svåra perioder. Vissa av informanter berättar att det hjälper att veta att Gud inte diskriminerar och att de är skapta i Guds bild. Att delta i religiösa aktiviteter ger en mening åt deras liv.  
”I kyrkan är jag på något sätt skyddad; ingen vågar byta plats eller peka finger. Barn gör det fortfarande - men jag känner mycket fred och acceptans och kärlek i kyrkan.” P12 
”När jag är i kören, glömmer jag mitt utseende. När jag ber eller sjunger för Gud får jag en känsla av styrka och fred. Inför Gud är vi alla lika. Jag vet inte vad jag skulle göra utan kören; i kyrkan känner jag mig hemma.” P13 

Informanter beskriver hur de har sökt stöd från andra som befinner sig i samma situation som de själva. De uppger att det har gett dem en styrka och en känsla av normalitet att umgås med andra personer som har albinism eftersom de då känner sig accepterade. En av informanterna berättar hur andra personer med albinism gjorde henne medveten om sin sjukdom och gav henne rekommendationer om vad hon kan göra för att hantera det hon har varit med om och hopp om att hon kunde få en bättre framtid. Att få både förståelse för och kunskap om albinism har bidragit till att informanten kunde bearbeta sina känslor och gå vidare. Dessutom menar informanterna att de känner sig mindre ensamma när de får höra andras liknande berättelser. 
”Under mitt bröllop kom det 6 andra personer med albinism, och det var någonting speciellt med att så många av oss kunde samlas på en plats. Det visade att vi tar hand om varandra… ” P11 
”Det känns som att träffa sig själv; någon som förstår och inte dömer mig. Förutom huden har vi mycket gemensamt; vi delar på ett liv fullt av erfarenheter som vi bara själva kan förstå.” P14 

En informant berättar att efter att hon hade blivit gömd och isolerad av sin egen familj i 14 års tid så fick hon höra att det fanns en gammal dam som hade liknande hud som hon själv - och efteråt rymde hon hemifrån för att träffa denna gamla dam. Hon fortsatte och beskrev att hon då fick veta om att hon inte var ensam; att det som hon lider av inte är någon förbannelse, och att hon kunde få hjälp om hon önskade det. Detta förändrade hennes liv. 
”Hon är min ängel, min ”mamma”; den mamma som jag aldrig fick. Hon har givit mig styrkan att läka mina sår och förlåta. Hon visade mig att jag inte är ensam och gav mig hopp om framtiden. Innan jag träffade henne mådde jag både fysiskt och mentalt illa. 
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Jag var trött på att leva och önskade att Gud skulle ta mitt liv. Hon är så stark och optimistisk... “P2 
Under intervjuerna berättar informanter att effekten av att möta andra i liknande situation ger dem möjligheten att bekräfta att det dem har utsatts för är fel och att de inte förtjänat att ha blivit behandlade som de varit. Flera informanter berättar att de har blivit vänner med andra som har albinism och att de upplever dem tillitsfulla.  

”När jag träffar någon som har albinism blir jag glad; det känns som att de är mina bröder och systrar. Jag kan tänka mig att de har haft samma utmaningar som mig själv. Vi förstår och kan hjälpa varandra. Jag brukar säga till de unga att livet blir bättre - att de måste acceptera sig själva och älska sig själva, och att de är värdefulla. Jag hade ingen som sa till mig att jag är älskad. Det känns som att det är min plikt att leta efter andra personer med albinism och säga till dem att de inte är ensamma.” P9 

4.3.3 Samhällets skydd  
Att leva i ett land där myndigheterna betonar vikten av att respektera mångfald och mänskliga rättigheter är någonting som kommer upp under intervjuerna. Samtliga informanter berättar om hur det är lättare att hantera att leva med albinism när de känner att de är skyddade. I Rwanda, till skillnad från grannländer som Burundi och Tanzania, har det inte rapporteras något fall av mord på personer med albinism eller styckning för att ta deras kroppsdelar. Rwanda är ett land som har genomgått ett folkmord och efter två decennier har folket lärt sig att förlåta; att leva tillsammans och bygga upp landet. Detta gör skillnaden i samhället att alla individer får samma rättigheter.  

”Jag blev orättvist behandlad av mina grannar på grund av att jag lider av albinism, men när jag rapporterade detta till distriktschefen fick jag all hjälp som en normal medborgare får. Alla trodde att ingen skulle bry sig om en albino…” P10 
Informanter beskriver hur landets administrativa struktur är väl utformat på så sätt att det finns väl utformade administrativa distrikt, alla med sina uppsatta ledare och som i sin tur är uppdelade i ännu mindre enheter – de minsta, kallade för Umudugudu, representerar endast omkring tio familjer och deras behov. Denna noggranna struktur har hjälpt många personer med albinism att kunna tala ut och samtidigt vara säkra på att deras röster också kommer att höras.   

”Det känns skönt att veta att jag kan skyddas när jag behöver det. Jag har ett nummer som jag kan ringa och få hjälp inom kort om jag känner mig hotad eller om det är någon som är efter mig.” P11 
Samtliga informanter berättar om vilka insatser som har genomförts av den nuvarande regeringen för att göra det lättare för de mindre lottade. Olika center för personer med funktionsnedsättning har skapats där även personer med albinism får stöd. Anledning att det inte är mer personer som får hjälp är enligt flera informanter att personer med albinism isolerar sig eller göms undan av deras familjer, och även att de är rädda för att bli stigmatiserade även av de övriga hjälpsökande med andra funktionsnedsättningar.  

”Innan jag kom till det här centret var jag rädd att inte bli accepterad av andra. Jag sa till den präst som följde med mig att jag inte tänker stanna… men det gick bra. Alla var 
snälla, och jag känner mig trygg och accepterad.” P13 

Under intervjuerna beskriver informanter hur det är av vikt att våga be om hjälp och också ta emot det stöd som erbjuds av samhället. Detta stöd är avgörande eftersom personer med albinism då kan få en känsla av att bli uppskattade känna sig som att de är en del av samhället. Deras självförtroende ökar eftersom de känner sig betydelsefulla, och samhörigheten främjar individernas psykiska hälsa och hjälper dem att jobba mot ett självständigt liv.   
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”Man ska fråga om vilka aktiviteter som finns i närheten, vilken hjälp man kan få. Till exempel här i Musanze finns det ett center för människor med funktionsnedsättning. Eftersom att jag inte kan läsa eller skriva har jag börjat här, och här jobbar jag med hantverk. Kolla in den korg jag har lärt mig att göra…” P12 
Flera av informanterna framhåller att förutsättningarna för personer med albinism är bättre än jämfört med tidigare. Det är mycket som har förändrats i samhället. Till exempel så är det mer som föder på sjukhuset och mer barn med albinism har tillgång till utbildning tack vare den sjukförsäkring som medborgare i Rwanda nu har rätt till. Informanterna berättar om den professionalism som personalen i skolor och sjukvården visar gentemot de med albinism. Ett exempel är de barnmorskor som uppmuntrar mödrar som har albinism att vaccinera deras barn och försäkrar dem att deras barn kommer att kunna leva ett fullt normalt liv om de bara följer de rekommendationer som de får.  

4.3.4 Att skaffa sig kunskap 
Informanterna berättar under intervjuerna att det är av vikt att aktivt söka information om albinism för att kunna hantera de olika utmaningar som följer med sjukdomen. Många personer som har albinism berättar att det existerar stor okunskap kring albinism både i samhället och inom sjukvården. Ett exempel är att många kroppsliga besvär som utslag, smärta och rodnad ofta ansågs som något som helt enkelt hör till albinismen. Många av informanterna har fått förklara för människor i omgivningen att det är skador orsakade av exponering för solstrålningar.  

”Min mamma fick sin information från sjukvården om hur hon skulle skydda mig mot solen, och då skulle hon tvätta mig och använda hudkräm och andra rekommendationer. De flesta som får barn med albinism söker inte vård för att de skäms – men det gjorde inte min mamma och tack var henne mår jag utmärkt.” P2 
”Jag hade tur som föddes i en familj där mina föräldrar hade en viss förkunskap om albinism; något som gjorde att jag och min lillasyster blev bemötta med förståelse.” P8 

Kunskap hjälper de drabbade att acceptera sig själva och kunna hantera sin vardag. Informanterna beskriver hur mycket information de fått från sjukvården. De uppskattar när vårdgivaren ställer frågor om till exempel hur de gör för att skydda sig mot solen, hur de mår och om de får stöd från familjen och vänner samt att de får mycket rekommendationer. Flera informanter medger att de har ett starkt band med vårdgivare som ser och bemöter personer med albinism som vilka andra människor som helst. Detta bemötande har stor betydelse för om personer med albinism söker vård eller inte, samtidigt som de delar den kunskap som de får från sjukvården vidare till andra som dem och även deras omgivning.  
”Det var inte för längesen som jag fick veta att sjukdomen inte är en förbannelse. Det har lättat mitt hjärta och jag har kunnat förklara till mina vänner att de inte behöver vara rädda över att bli smittade. Nu när jag ser en mamma med ett barn som har albinism går jag fram till henne och frågar om hon är medveten om vad som krävs för att hennes barn ska må bra.” P7 

4.4 Förväntningar på samhället 

4.4.1 Ökad kunskap om albinism 
Det kommer fram under intervjuer att de effektivaste sätten att förmedla information om albinism är genom media som radio, tv, tidningar, utbildningar, eller reklam för att öka allmänhets medvetenhet om albinismens orsak och verkan. Kunskap kan bidra till att minska 
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den stigmatisering och diskriminering som personer med albinism utsätts för, och en ökad kunskap om albinism skulle kunna förändra den negativa attityden till personer med albinism i samhället. 
”Informationen ska finnas överallt, från programmen på radio till tv och reklam skyltar. Vi ser överallt reklam för drinkar och tvål - varför inte information som främjar människors liv? Vi ser till exempel aldrig en person med albinism på skyltarna. Det skulle visa att vi inte är annorlunda. Det är mycket som kan göras men jag tror att det viktigaste är att människor blir mer medvetna om albinism och behandlar oss normalt.” P14 

Samtliga informanter ansåg att genom att personer med albinism träffar andra i liknande situationer får dem möjlighet att dela deras erfarenheter och kunskap med varandra. Men de framhåller att det skulle behövas mer kunskap om strategier för att hantera både fysiska och psykologiska aspekterna av albinism.  
”Det är lätt att lyssna på någon som liknar mig själv för att jag vet att han förstår hur jag mår. Det ger mig hopp när jag ser en person med albinism som har studerat och har ett bra jobb.” P4 

Flera informanter betonade att livskvaliteten bland personer med albinism skulle bli positivt påverkat om alla i samhället får den kunskap de behöver om albinism. Självförtroendet bland personer som lever med albinism skulle öka; de skulle acceptera sin sjukdom och hitta strategier för att hantera sin vardag. Kunskapen om sjukdomen ger personer med albinism en ökad kontroll över sin sjukdom och låter dem bli mindre påverkade av oro och ångest - samt hjälper dem att interagera med andra i deras omgivning.  
”För länge sen trodde jag att personer med albinism inte lever lika lång tid som andra… att de bara försvinner. Men nu vet jag att det bara är en sjukdom, och att om jag tar hand om mig själv och skyddar min hud mot solen så kan jag undvika långvariga 
skador.” P2 

Det framgick under intervjuer att den rädsla och okunskap som finns inom samhället rörande albinism skulle minska om mer information gjordes tillgänglig för allmänheten. Fördomar, vidskepelser och tron på att personer med albinism inte är som andra skulle i bästa fall försvinna.  
”Om folk skulle inse att vi har samma blod som alla andra, att vi inte är djur, att det bara är en funktionsnedsättning; då skulle ingen dödas för att man är född i en albinos 
kropp.” P7 
”Informeringen ska börja från barndomen; att alla lär sig och sina barn att behandla personer med albinism med respekt och värdighet.” P9 

4.4.2 Bättre stöd och levnadsförhållanden för personer med albinism 
Informanterna betonar också att det är mycket annat som behöver göras för att den stigmatisering och diskriminering av personer med albinism som råder ska försvinna. En ökad kunskap är nyckeln till att fördomar mot personer med albinism ska försvinna, men det krävs även andra insatser. De upplever att det skulle vara till stor hjälp om det fanns enheter specialiserade för just albinism-relaterade besvär inom sjukvården. Flera informanter beskriver gånger då de blivit särbehandlade i sjukvården jämfört med andra patienter.  

”Jag får olika behandlingar beroende på vilken vårdare jag träffar. Vissa vet inte skillnaden mellan albinism eller någon annan sjukdom.” P12 
Informanterna beskriver att det behövs mer föreningar för personer med albinism där de kan träffas och dela med sig till andra av sina erfarenheter. Det skulle också hjälpa spridningen av kunskap bland personer med albinism och låta dem få det stöd som de behöver. Flera 
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informanter uttrycker även att det av vikt att dessa föreningar också bör vara ledda av personer som har albinism.   
”Vi behöver vara oberoende och tala för oss själva. Genom att berätta om sina erfarenheter kan en av oss som har lyckats i livet vara en förebild för andra - särskilt de små. De kan visa att vem som helst kan lyckas.” P14 

Samtliga informanter berättar att det behövs stödinsatser för personer som lever med albinism. Dessa insatser ska täcka många områden. Dessa är sjukvården, ekonomi, och utbildning. Informanterna beskriver vidare att det största hindret för att leva ett normalt liv är exponeringen till solens strålar, som orsakar stora skador på deras känsliga hud. De önskar bland annat att skyddsprodukter som krämer mot UV-strålning och anpassade solglasögon ska vara tillgängliga för de som inte har goda ekonomiska förhållanden.  
”De flesta av oss har inte råd med solskydd och andra hjälpmedel. Detta hindrar oss från att kunna arbeta och må bra. Vi skulle uppskatta all hjälp som vi kan få.” P10 

Flera av informanterna berättar att det är få personer med albinism som har en utbildning, och därför är det av vikt att det skapas insatser för att lära dem ett yrke - inomhusaktiviteter om möjligt - eller för att dem ska få en utbildning som skulle kunna hjälpa de försörja sig och sina familjer. Det framgick också under intervjuerna att barn i skolåldern som har albinism inte får den hjälp som de behöver för att kunna klara sin utbildning. Det kan vara att de kommer från ekonomiskt utsatta familjer som inte kan skaffa barnen paraplyer och täckande kläder för deras barn som vistas ute i solen stora delar av dagen. Flera informanter berättar om en önskan att få ett program som skulle registrera alla barn som har albinism och hjälpa de som behöver stöd.   
”Solen är det största hindret för att barn ska få en utbildning. De flesta barn måste gå långa sträckor under solen för att nå deras skolor. Får de hud skador blir de tvingade att stanna hemma och läka deras sår eller sluta skolan. Om det fanns en internatskola för barn som har albinism kanske många skulle kunna få lättare tillgång till en utbildning och kunna klara sig i livet - annars blir dem en börda för deras familjer och det är en förlust för landet.” P3 

5 DISKUSSION 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. För att besvara detta syfte utformades tre frågeställningar därefter; Hur upplever personer med albinism att deras hälsa påverkas av diskriminering? Vilka coping-strategier använder de sig av för att hantera denna diskriminering? Vilka stödinsatser finns tillgängliga dem i samhället? I denna studie ingick personer med albinism från staden och landsbygden. Resultatet visade att personer med albinism är diskriminerade på grund av okunskap och fördomar kring albinism. För att bemästra negativa känslor orsakade av diskrimineringen använde sig informanterna av känslofokuserad coping och problemfokuserad coping. 
Under arbetsprocessen kunde författaren konstatera att det finns stora skillnader i hur informanterna beskriver sina upplevelser av diskriminering och diskrimineringens påverkan på deras egen hälsa. Dessa skillnader berodde på deras uppväxt, härkomst och socioekonomiska situation - samt deras föräldrars förkunskap om albinism. Informanterna var indelade i två grupper; en från staden Kigali och en annan från landsbygden Musanze. Samtliga informanter berättade om sina upplevelser av diskriminering och hur det har påverkat deras hälsa och välmående under deras liv. 
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Informanterna från landsbygden beskrev starka känslor relaterade till den diskriminering som de har blivit utsatta för. Författaren upplevde att det finns mer fördomar om och diskriminering av personer med albinism på landsbygden än i stadsmiljön. Dessutom kunde författaren konstatera att informanterna från Musanze uppvisade mer hudskador och upplevde deras hälsa mindre god än informanterna från Kigali. Anledningen är att informanterna från Musanze tillbringar mest tid ute under solen, eftersom de flesta håller på med jordbruksaktiviteter. Dessutom kommer de flesta informanter från Musanze från familjer med låga socioekonomiska förhållanden. Det innebär att dessa familjer inte har råd med varken sjukvård, utbildning eller adekvata skydd mot solen så som kläder och solglasögon till skydd för deras barn.  
I staden är diskrimineringen enligt författaren mindre tydlig än på landsbygden. Författaren kunde också konstatera att flera informanter från staden har haft tillgång till en utbildning och hjälpmedel som solglasögon och solkräm samt täckande kläder till skydd mot solen. Anledningen skulle kunna vara att de flesta av informanterna från staden uppgav att deras föräldrar hade lite mer förkunskap om albinism eller att de hade en utbildning och kunde leta efter informationen om det behövdes. Detta ledde till att dessa personer upplevde mindre diskriminering och hade tillgång till familjestöd i deras svåra stunder. Dessutom blev dem behandlade mer som alla andra barn och kunde utbilda sig och få den hjälp som behöver både till skydd mot solen och mot allmänhetens negativa bemötande. De hade det också lättare att kunna skaffa sig en utbildning, och därmed för att kunna leva ett självständigt liv.  
 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Resultatdiskussion 
Personer med albinism i Rwanda beskriver hur diskriminering är förekommande och hur den negativt inverkar på deras hälsa. Dessa personer tar till känslofokuserad- och problemfokuserade coping-strategier för att bemästra den diskriminering som de är utsatta för.  

5.1.2 Upplevelser av diskriminering 
Förlust av identitet som en människa 
Samtliga informanter beskriver att de har blivit utsatta för diskriminering både från familjens och allmänhetens håll. Diskrimineringen av personer med albinism uppkommer till följd av en stigmatisering som är ett resultat av fördomar och vidskepelser. Tron på övernaturliga företeelser gör att föräldrar har svårt att acceptera deras barn med albinism på grund av deras annorlunda utseende. Ett flertal studier andra studier visar också dem på att personer med albinism utsätts för diskriminering på grund av utbredda, felaktiga uppfattningar (Mponda, Moser, Klein & Hay, 2016; Hong, Zeeb & Repacholi, 2006). 
Dessa fördomar leder till att personer med albinism är stark stigmatiserade. Människor i omgivningen använder sjukdomen för att förolämpa personer med albinism genom att kalla dessa personer för olika förnedrande namn. Liknande resultat fanns av Brilliant ( 2015). Informanterna beskriver hur de känner sig mindre värda än andra och anses medföra otur till familjen och närsamhället. Familjeförhållandena störs när det föds ett barn som har albinism och det kan gå så långt att barnet inte får leva. I ytterligare en studie framkommer det att diskriminering likt denna är vanligt förekommande (Hong, Zeeb & Repacholi (2006). 
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Att leva med en stämpel 
Att leva med albinism är enligt informanterna påfrestande, eftersom de anses vara värdelösa. De berättade under intervjuerna att personer med albinism utsätts för ett negativt bemötande från ett samhälle som inte betraktar dem som vanliga människor. Istället blir personer med albinism offer för kränkande behandlingar. Även Maia et al (2015) beskriver i sin studie hur personer med albinism kallas för namn som betyder spöke eller gris och jagas av häxdoktorer för deras kroppsdelar som påstås föra tur med sig. Studien genomfördes i Tanzania som är ett grannland till Rwanda. 
Skuld och skam är känslor beskrivna av informanterna, som upplever att deras hälsa påverkas negativt av deras bemötande. Dessutom har dessa personer svårt att vistas bland andra människor på grund av en rädsla att bli behandlade på ett nedsättande sätt. Många informanter beskriver hur stigmatiseringen av personer med albinism gjort att dem även har svårt att acceptera sig själva; att de identifierar sig med sin sjukdom och tror på samma vidskepelser som säger att personer med albinism inte är som alla andra. Detta stämmer överens med något som kom fram i en studie av McBride & Leppard (2002), som menar att den vanligaste uppfattningen är att albinismen uppkommer på grund utav vidskepelser, inte biologisk ärftlighet.   
Att mötas av okunskap 
Okunskapen och fördomarna om albinismen kan sättas i samband med en rädsla för sjukdomen. En brist på kunskap kan upplevas både hos personer med albinism och deras familjer - och i samhället i stort. Informanterna berättar om en brist på allmän informering om albinismens orsak och verkan. Många informanter har samma felaktiga uppfattningar om albinism som deras omgivning har; till exempel tron på att albinism smittar och är ett straff för vad deras förfäder gjort. Många andra studier visar också de på sambandet mellan okunskap och diskriminering av personer med albinism (Lund & Gaigher, 2008; McBride & Leppard, 2002). 
Okunskapen om albinismen leder alltså till en rädsla för och diskriminering av personer med albinism. Informanterna nämner att folket i deras omgivning inte vet hur de ska behandla personer med albinism, och tror att de inte kan umgås utan att till exempel bli smittade. Denna rädsla för albinism gör att de drabbade har svårt att hitta sin plats i samhället och istället håller sig för sig själva. Ytterligare berättade informanterna att de medicinska problem som många personer med albinism lider av, som nedsatt syn och känslighet för solstrålning, inte tas på allvar på grund av tron på att personer med albinism betraktas som blinda och obotliga av naturen (Wright, Norval & Hertle, 2014). 
De flesta förklaringar för albinismens orsak är enligt informanterna baserade på myter som skildrar att personer med albinism i själva verket är andar; att de inte dör utan bara försvinner och att deras kroppsdelar innehåller magiska krafter. Dessa uppfattningar uppmuntras av vissa häxdoktorer, som påstår att innehav av dessa kroppsdelar medför tur i händelser och i kärlek, och kan bota obotliga sjukdomar som exempelvis HIV (Lund, 2005). 
Att bli annorlunda behandlad 
Samtliga informanter berättade om hur de särbehandlas. Ett exempel var att de som barn inte fått samma uppmärksamhet från föräldrar och lärare som andra barn. Många informanter berättar också att det ofta händer att de måsta förklara varför dem ser ut som de gör; det vill säga förklara varför de är vita när deras föräldrar har mörkare hudton. En ytterligare studie av Lund & Gaigher (2002) genomförd i Sydafrika visar att barn med albinism upplever sig särbehandlade, har få vänner och är mindre älskade av deras föräldrar och släktningar än jämfört med barn med normal hud.  
Framtiden för ett barn med albinism kan vara oklar. Under intervjuerna berättade informanter att de flesta barn som har albinism inte får den vård som dem behöver på grund 
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av att föräldrarna anser att dem är mindre värda eller på grund av att föräldrarna skäms över att visa upp sina barn för allmänheten. Barn med albinism har svårt att hänga med i skolgången och de flesta hoppar av för att undvika det negativa bemötande och den mobbning som råder där. Informanterna talade även om hur det är svårt att hitta en partner och kunna bilda en familj. Rädslan att bli associerade med albinismen och vidare föda barn som också får albinism är några av anledningarna till detta. Detta kan förklara varför Lund, 
Maluleke, Gaigher & Gaigher (2007) i deras studie kommit fram till att personer med albinism stöter på många utmaningar, inte minst när det gäller integration och samlevnad.  
Allmänhetens attityder och kommentarer bidrar bara till en ökad diskriminering. Samtliga deltagande informanter har på ett eller ett annat sätt utsatts för särbehandling, kränkning, isolering eller trakasserier från båda familjer och allmänheten. Flera informanter beskriver hur de har blivit behandlade som djur; gömda och lämnade för att dö av deras egna föräldrar. Under intervjuerna framkom det exempelvis att barn födda med albinism kunde dödas för att båda familjen och barnet inte skulle utsättas för samhällets diskriminering. Ett flertal andra studier visar också på samma resultat (Wright, Norval & Hertle, 2014;Lund, Maluleke, Gaigher & Gaigher, 2007). 
Informanterna beskriver samhällets diskriminering som att göra att personer med albinism inte får samma chans att leva som alla andra. Även om de accepteras, skyddas eller göms av deras familjer kan det sluta med att dem blir upptäcka och dödas av sina grannar. Under intervjuerna belyser informanterna om att kränkande handlingar även förekommer från vårdpersonalen. Anledningen är att tillräcklig information om albinism och dess aspekter inte finns tillgänglig för sjukvårdspersonalen, som i sin tur då inte vet hur dem ska behandla personer med albinism. Hong, Zeeb & Repacholi, (2006) menar i en studie att det finns bevis för diskriminering av personer med albinism från sjukvårdspersonal, och även lärare och klasskamrater i skolorna.   
Tron på övernaturliga krafter gör att personer med albinism jagas, våldtas och till och med dödas för deras kroppsdelars skull, som anses värdefulla för människor som tror på vidskepelser. (Maia et al, 2015; Aquaron et al, 2009). 

5.1.3 Diskrimineringens påverkan på hälsan 
Skam, skuld och dåligt självförtroende  
Under intervjuerna skildrar informanterna hur de upplever att deras hälsa negativt har påverkats av diskrimineringen av personer med albinism. Dessa upplevelser är bland annat känslor som ensamhet, stress, känslor av otillräcklighet och sömnsvårigheter. Förutom de psykiska problemen påstår några av informanterna att även deras fysiska utveckling har hindrats av det faktum att de har blivit isolerade under så pass lång tid - och därmed har de inte heller kunnat lära sig att prata och samverka med andra som normalt. Dessa uppfattningar hos informanterna stämmer överens med tidigare studier (Lekalakala et al, 2015; Maia et al, 2015), vilka bevisar att diskrimineringen och stigmatisering av personer med albinism påverkar dem och deras familjers på psykologiska, fysiska och sociala hälsa.  
Ett dåligt självförtroende är något som samtliga informanter beskriver. De känner sig uppgivna eftersom de flesta inte fått det beskydd som de behövt från deras familj, släkt och samhälle. Detta i likhet med tidigare studier (Hong, Zeeb & Repacholi, 2006; Lund, 2001), vars resultat menar att den psykiska hälsan bland personer med albinism påverkas av den särbehandling som finns i samhället och även inom familjen.  
Informanterna berättar ytterligare att barn med albinism inte får det stöd från föräldrar som är nödvändigt för att barn ska känna sig välmående och trygga under uppväxten. Att föräldrar markerar att de är missnöjda med deras barns utseenden och utrycker sig om deras ovisa framtid är något som gör att personer med albinism upplever ett lågt självförtroende. 
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Även tidigare studier (Lund, Maluleke, Gaigher & Gaigher, 2007; Mponda, Moser, Klein & Hay, 2016) har visat på bristande stöd från föräldrar och släktningar – nödvändiga saker för ett barns positiva utveckling. En annan studie av Lund (2001) visar således helt olika resultat. Deltagarna i denna studie talade om att de hade bra relationer med familjemedlemmarna, och att det bara fanns en rädsla för främlingar. Skillnaden i resultaten kan bero på socioekonomiska förhållanden och föräldrarnas utbildnings nivå.  
Känsla av utanförskap och isolering  
Samtliga informanter talade om att det finns en stor rädsla för diskriminering hos personer med albinism. Vissa av dem beskrev att de till och med valt att isolera sig för att skydda sig mot samhällets och omgivningens negativa bemötande av dem. Att vistas i stora folksamlingar innebär för informanterna att nästan garanterat bli utsatta för diskriminerande handlingar och detta är något som de har fått lära sig från barndomen. En konsekvens av detta är att deras vänskapskretsar ofta är väldigt begränsade och/eller endast består av andra med albinism – detta eftersom de helt enkelt har svårt att förlita sig på andra som inte har sjukdomen. Detta i likhet med studien av Maia et al (2015), som menar att på grund av rädslan för fördomar mot personer med albinism så upplever många en dålig självkänsla och tenderar att isolera sig för att skydda sig mot den diskriminering som de utsätts för i samhället. 
Skam och skuldkänslor beskrivs också av informanterna som anledningar till varför de väljer att isolerar sig - till skillnad mot en tidigare studie av Lund, Maluleke, Gaigher & Gaigher (2007), där personer med albinism talade om hur har blivit isolerade mot deras vilja och att detta är det som har hindrat de att få ett normalt fungerande socialt liv.  
Rädsla, oro och ångest 
Informanterna beskriver hur påfrestande det är att leva med albinism. Det innebär ett liv fullt av oro, rädsla och ångest. Båda personer med albinism och deras familjer delar på den oro och rädsla som sjukdomen ger upphov till i dessa delar av Afrika. Informanterna talade under intervjuerna om att deras föräldrar alltid är oroliga för dem barn, med hänsyn till hur de betraktas i samhället. Rädslan att lämna sina barn ensamma bidrar till att barn med albinism ofta inte får utbilda sig och kunna få ett självständigt liv. I studien av Hong, Zeeb & Repacholi (2006) beskriver deltagarna hur deras familjemedlemmar även dem upplevde stort psykiskt lidande och diskriminering, framförallt mödrarna till barnen.  
Informanterna uppgav vidare att de upplevde ångest av att de på grund av albinismen inte själva kan förse deras framtid, utan upplever sig själva att vara en börda för deras familjer. Förutom över att bli diskriminerade är de även oroliga över hur de ska kunna klara vardagen med hänsyn till deras starka känslighet mot ultraviolett strålning – det som gör att de får hudskador som kan leda till hudcancer. Detta är ansträngande eftersom de lever i tropiska klimat där solen lyser starkt och länge året runt. Rädslan över att bli dödade är någonting som de flesta informanter också beskriver. Personer med albinism lever i fruktan att de när som helst kan behandlas illa eller i värsta fall dödas. Den rädslan delar dem med sig utav till deras familjemedlemmar, som i sin tur känner stor oro och stora skyldigheter att skydda deras närstående. Samma påståenden har påträffats i en studie genomfört av Lund (2005) i Sydafrika. 
Aggressivitet 
Informanterna berättade att det inte alltid är lätt att ignorera det negativa bemötande som de utsätts för, och vissa av dem beskriver hur de ibland svarar på kränkande kommentarer med argsinthet för att visa att dessa kommentarer inte är acceptabla. De flesta informanter berättar att dem är medvetna om att aggressivitet inte är en bra lösning, men att de ibland helt enkelt är tvungna att försvara sig - särskilt när det gäller individer som vill ta deras liv. Detta bevisar att individens psykiska hälsa påverkas till den grad att det kan leda till känslor av aggressivitet och ilska (Maia et al, 2015; Klemen & McAvinue, 2015).  
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5.1.4 Coping strategier för att hantera diskrimineringen 
Informanterna i denna studie tillämpar olika coping-strategier så som beskrivna av Lazarus & Folkman (1984) för att hantera påfrestningarna orsakade av deras diskriminering.  
Känslofokuserad coping 
I syfte av att hantera diskrimineringen har informanterna använt sig av känslofokuserade coping-strategier. Dessa är att hantera sina känslor och att söka sig till nätverksstöd i form av andra i samma situation. Ett sätt att hantera den diskriminering och de hot som informanterna beskrev är att avsiktligt undvika att tänka på sin sjukdom. Albinism kan vara ett hot för personens liv, och genom att undvika att tänka på sin situation så upplevs inte hotet lika stort. Detta kan kopplas till en undvikande strategi inom coping (Lazarus & Folkman, 1984; Salander, 2003).  
En del informanter beskriver hur det viktigt att försöka ändra på sin egen attityd. Även om informanter är medvetna om hotfulla situationer, försöker dem omtolka dem på ett positivt sätt och därigenom hitta utvägar för att göra vardagslivet mer uthärdligt. Detta kan relateras till positiv omtolkning inom coping (Lazarus & Folkman, 1984). Flera informanter berättar också hur humor som coping-strategi kan hjälpa dem att hantera hotfulla situationer. De berättar att de ibland skämtar om påfrestande situationer för att lätta på stämningen. Personer med albinism använder sig också utav gemenskap som ett sätt att hantera sin sjukdom, genom att erbjuda stöd till varandra. I resultat av denna studie framkom det att informanter har lättast att prata med andra i samma situation eftersom de upplever att de förstår och kan relatera till deras tankar och bekymmer. Enligt Lazarus & Folkman (1984) är det betydelsefull att söka socialt stöd från familjer, vänner, grannar och arbetskamrater. Flera informanter berättar att familjestödet är centralt för att bemästra diskrimineringen. Socialt stöd kan medföra båda emotionella och praktiska hjälp.  Att kunna dela sina upplevelser med någon som förstår och få det stöd som behövs betraktas som värdefullt av informanterna. Barns vuxen-kontakter, socialt stöd och sociala nätverk även illustreras i modellen av Whitehead & Dahlgren (1991), som förutsättningarna för en god hälsa hos individen. 
Lazarus & Folkman (1984) talar om en konstruktiv strategi som handlar om att ersätta ens negativa tankar med positiva tankar för att bemästra en påfrestande situation och gå vidare. Att fokusera på det positiva gav informanterna styrka att investera i viljan att leva ett självständigt liv. 
Problemfokuserad coping 
Informanter har även använt sig av problemfokuserade coping-strategier, som att försöka ändra på andras attityd och minska på samhällets diskriminering genom att söka och sprida kunskap, bland annat.  
Genom att planera och förbereda handlingar, riktade mot sig själva eller mot deras omgivning, beskriver informanterna att de själva kunde försöka minska den diskriminering som de utsätts för. Kunskapsökningen om albinism är någonting informanterna berättar ha varit till stor hjälp inte minst för att dem själva ska kunna förstå sin sjukdom, acceptera sig själva och sedan börja söka sin plats i samhället. Detta liknar en problemfokuserad coping-strategi där fokus ligger på att hantera omgivningen genom att söka och sprida kunskap (Lazarus & Folkman, 1984). Flera informanter berättar att de har sökt information från sjukvården om albinism-relaterade besvär. Kunskap om prevention och behandlingsmetoder var högt uppskattade av informanterna när det gäller att bemästra den oro som sjukdomen ger upphov till. Dessutom kunde informanter dela med sig av den information de fick från sjukvården till deras omgivning och till andra i samma situation. Att söka och dela med sig av information är en viktig problemfokuserad strategi i denna grupp, eftersom det är så många som har albinism och inte känner till rätta skydd och riskfaktorer. Lazarus & Folkman (1984) 
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menar att en viktig komponent i coping är att leta efter den information nödvändig för att förstå sin situation och kunna hantera sin vardag. 
Informanter pratar också om vikten att skaffa sig en utbildning och sysselsättning för att kunna leva ett meningsfullt och obehindrat liv. Förmågan för personer med albinism att planera sin framtid är en bemästrandestrategi. Vissa informanter berättar att de hanterar kränkande bemötanden genom att konfrontera och ifrågasätta allmänheten. De beskriver också hur de använder sig utav humor eller försöker informera om deras sjukdom för att motverka fördomar. 
Resurser för att hantera diskriminering 
Inom begreppet coping kan man skilja på två olika typer av resurser som personer med albinism använder sig av för att hantera sin diskriminering. Dessa är inre resurser och yttre resurser (Brattberg, 2008). Till de inre resurserna räknas till exempel förmågan att kunna söka kunskap, ens självkänsla och förmågan att kunna planera sitt liv. Yttre resurser handlar istället ens sociala stöd; stödet från familj, sjukvården eller från olika organisationer i samhället. Till de yttre resurserna räknas även ens ekonomiska kapital.  
Under analysen framkom det att de resurser som informanterna i denna studie har tillgång till kan kopplas till både de inre och yttre resurserna som talas om inom coping-teorin. De flesta av deltagarna kunde hantera sina känslor för att kunna bemästra deras diskriminering, exempelvis genom att ta tillgång till sina inre resurser och använda sig av utav humor för att avdramatisera svåra situationer. Att söka och sprida kunskap har haft en positiv inverkan på hur informanterna hanterar sin diskriminering, eftersom de med en ökad kunskap lättare kunde kontrollera sin sjukdom – och eftersom delandet av denna kunskap bidragit till minskade fördomar. Det sociala stödet och samhällets inverkan är också av betydande hjälp för personer med albinism att kunna hantera sin situation. I Rwanda har personer med albinism tillgång till diverse stödinsatser för att underlätta livet med albinism. Detta stämmer överens med resultat i studie av Nipp et al (2016) om förhållandet mellan coping-strategier och livskvalitet. I denna studie framkommer det att patienter som använder sig av känslomässigt stöd har lättare att hantera vardagen med sin sjukdom.  
Flera informanter berättade under intervjuerna att de upplever ett lågt självförtroende och stark oro och ångest till följd av den diskriminering som de är utsatta för. Detta innebär att dessa informanter ändå saknar viktiga delar för förbättrandet av deras hälsa. De beskriver hur de har behandlats på ett kränkande sätt både av deras familjer och av allmänheten, och därmed gått miste om det sociala stöd som är en grundläggande friskfaktor i livet för en person med albinism. En brist på socialt stöd för personer med albinism innebär stora konsekvenser för individens hälsa och välmående, och deras egna sociala färdigheter är enligt Lazarus & Folkman (1984) en viktig inre copingresurs som styr hur väl individen klarar av att anpassa sig i samhället. 
Informanter berättade ytterligare att det inte finns tillräckligt med stöd från omgivningen. Flera informanter beskrev hur sjukvårdspersonalen inte kunde hjälpa dem på grund av sin okunskap om albinism. Flera av informanterna kunde inte heller fortsätta sina utbildningar på grund av bristande informering bland skolpersonalen om användningen av hjälpmedel som adekvata solskydd åt barnen. Brist på förmögenheter beskrev också av informanterna som en starkt bidragande faktor till varför personer med albinism inte alltid kan få skyddande kläder eller ha råd med en utbildning eller en enkel synundersökning. Materiella resurser förbättrar individens coping eftersom det minskar deras sårbarhet i påfrestande situationer och skulle kunna innebära att de till exempel har råd med vård och skolgång, vilket i sin tur förbättrar individens möjlighet att anpassa sig till samhället i stort och hjälper dem att bättre hantera sin egna fysiska hälsa (Lazarus & Folkman).  
De resurser som personer med albinism använder sig av för att hantera sin diskriminering inverkar alla på varandra. Därför behövs mer yttre resurser som exempelvis insatser för att 
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främja hälsan bland denna grupp, samt att deras inre resurser stärks (Lazarus & Folkman). Även om familjestöd är en viktig tillgång så måste också resurser som materiella resurser, sjukvård, kunskap och tillgång till självstöd vara tillgängliga för att personer med albinism ska få möjligheten att helt kunna hantera deras tillstånd och den diskriminering runt omkring dem.   

5.1.5 Förväntningar på samhället  
Ökad kunskap om albinism 
Samtliga informanter poängterade att ökad kunskap om albinism är nyckel till minskningen av den diskriminering som dem är utsatta för. Informationsspridningen skulle enligt informanterna utgå från mediaformer som tv, radio och tidningar. Utbildning är också någonting som de betonar för att öka kunskapen om albinismen och dess olika aspekter. Flera informanter förmodade att en ökad kunskap skulle leda till en attitydförändring i samhället, en minskning av stigmatiseringen – och till slut ett försvinnande av diskrimineringen. Dessutom betonade informanterna vikten av att träffa andra i samma situation för att dela med sig av erfarenheter och kunskaper om sjukdomen, vilket bekräftas av en tidigare studie av Okulicz, Shah, Schwartz & Janniger (2003). 
Under intervjuernas gång beskrev informanterna utförligt de positiva aspekterna av spridningen av information om albinism. Genom att personer med albinism får tillgång till tillräckligt med kunskap om albinism kan de bättre utveckla strategier för att hantera sin vardag, deras självförtroende skulle öka, de skulle få bättre kontroll över sin sjukdom och deras livskvalitet skulle påverkas positivt. Detta påstående överenstämmer med en studie av Taylor & Lund (2008), där deltagarna utryckte sig att mer kunskap om albinism skulle minska fördomar och tron på vidskepelser som gör att personer med albinism behandlas illa eller förföljs.  
Informanterna talade också om att informationen bör delges i tidig ålder till barnen med albinism, vilket enligt studien av Simona (2004) och Mponda, Moser, Klein & Hay (2016) är en nyckel till minskandet av deras diskriminering. Detta innebär att både föräldrar och lärare måste få tillräckligt med information om sjukdomen och dess konsekvenser.  
Bättre stöd och levnadsförhållanden för personer med albinism 
De deltagande informanterna betonar att deras förhoppningar är att personer med albinism inte ska behöva utså diskriminering och de är medvetna om att det finns mycket som behövs göras för att förhindra detta. Flera informanter betonar vikten av föreningar för personer med albinism, ledda av personer som även dem har albinism. De anser att personer som bäst förstår dem bör vara dem att föra deras röst vidare. Okulicz, Shah, Schwartz & Janniger (2003) betonar också i sin studie om oculocutaneous albinism betydelsen av hjälptrupper och stödinsatser för denna målgrupp.  
Utöver kunskapsspridning beskriver informanterna att insatser som exempelvis specialiserade sjukvårdsenheter för personer med albinism skulle vara till stor hjälp för denna grupp. Detta har kommit fram i en studie av Lund (2001) genomförd i Zimbabwe, där det beskrivs hur integrationen av personer med albinism skulle kunna bli framgångsrik med hjälp av stödinsatser speciellt anpassade till denna målgrupp – till exempel även specialutbildade lärare och speciella skolor.   
För att personer med albinism ska kunna leva ett värdigt liv behövs samtliga insatser så som beskrivna av informanterna under intervjuerna; utbildning, ekonomiska aspekter och sjukvården. Informanterna beskrev hur utbildning skulle hjälpa personer med albinism att får ett bättre yrke. Den ekonomiska aspekten skulle i sin tur hjälpa barn med albinism att få tillgång till både vård och utbildning. För vuxna är det av vikt med stödinsatser som utbildningar och inomhusyrken. Hong, Zeeb & Repacholi, (2006) menar i en studie som 
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inkluderar länder som Tanzania, Sydafrika, Zimbabwe och Nigeria att albinism är ett hälsoproblem som behöver särskilt anpassade folkhälsoinsatser. 
Informanterna berättar om de medicinska aspekter som hindrar utvecklingen hos personer med albinism. Genom att hjälpa dessa personer att få tillgång till lämpliga hjälpmedel som exempelvis solglasögon, solkrämer, en bättre sjukvård och ett bra anpassat yrke, borde deras livskvalitet och hälsa förbättras - och som en naturlig följd av detta även deras stigmatisering minskas. I samstämmighet talade deltagarna av en studie av McBride & Leppard (2002) om att det behövs många åtgärder och insatser för personer – exempelvis internatskolor för barn med albinism, särskilda center för synskadade samt och stödinsatser mot att hjälpa dessa personer att hitta lämpliga sysselsättningar. 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Val av studiens kvalitativa design och induktiv ansats 
En kvalitativ design valdes i hänsyn till studiens syfte, som ämnar beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd, genom att själva låta informanterna berätta om deras personliga erfarenheter av ämnet. En kvantitativ ansats är inte passande för studiens syfte, eftersom den enbart behandlar kvantifierbara data. I kvantitativa studier används exempelvis enkätformulär, där deltagarna istället svarar på förberedda svar för att få till kvantifierbart datamaterial (Bryman, 2011).  
Under den kvalitativa intervjuprocessen får författaren personlig kontakt med informanterna och kan då också avläsa kroppsspråk och ansiktsmimiker, vilket inte vore möjligt i en kvantitativ datainsamling. Om ett enkätformulär hade använts hade resultatet varit annorlunda. Eftersom flera informanter var analfabeter hade det även varit omöjligt för dem att beskriva deras upplevelser av stigmatisering på ett annat sätt än under direkta intervjuer, där författaren även får en möjlighet att ställa följdfrågor för att få ut ännu mer detaljerad information (Bryman, 2011). Telefonintervjuer hade inte heller varit en lämplig insamlingsmetod eftersom personer med albinism som lever i Rwanda har ett lägre förtroende för personer som de inte känner på grund av de förföljelser dem utsätts för. En svaghet med intervjuer är att informanter kan undanhålla viktig information kring deras upplevelser på grund av rädslan att i sin berättelse kännas igen av obehöriga. På grund av att det är ett känsligt ämne finns det också en risk att informanterna inte orkar fortsätta med sina intervjuer utan vill avbryta. För att undvika att detta hände gavs informanterna möjligheten att få uttala sig fritt och få ta en paus om det behövdes. Användningen av semi-strukturerade intervjuer har påverkat informanternas svar i den mån att de verkligen passade på att utrycka sina känslor och erfarenheter – och det var på grund av detta som det ansågs att denna insamlingsmetod var lämpligast för att få en så djup förståelse om ämnet som möjligt.  

5.2.2 Urval 
Ett strategiskt urval ansågs lämpligast för studien eftersom författaren enbart ville intervjua personer med samma egenskaper; det vill säga personer som lever med albinism. Det strategiska urvalet kompletterades senare med ett snöbollsurval (Bryman, 2011). Anledning var för att kunna få ett brett urval och kunna inkludera personer som har de karaktärsdrag som stämmer överens med ämnet som ska upplysas.  
Tanken från början var att OIPA skulle tillfrågas om hjälp för rekryteringen. Representanter av OIPA kontaktades med hjälp av en av författarens personliga kontakter som bor i Rwanda. Efter en del svårighet kunde 14 informanter rekryteras. De tillfrågade accepterade att delta i 
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studien men avböjde på grund av rädsla när de fick höra att författaren kommer från grannlandet Burundi, där personer med albinism utsätts för förföljelser. Efter förklaringar och med hjälp av representanten för OIPA som var ett stöd under arbetsprocessen, godkände dock slutligen samtliga informanter att delta i undersökningen. En provintervju gjordes med en av informanterna och några justeringar gjordes efteråt för att intervjuformuläret skulle vara relevant för studien. Författaren utförde alla intervjuer och anser att en mättnad har uppnåtts (Kvale & Brinkman, 2009). För att få en möjlighet att belysa verkligheten om diskriminering av personer med albinism på trovärdigaste sätt, fanns inom deltagargruppen en spridning vad gäller ålder, kön, utbildning, sysselsättning och härkomst.  

5.2.3 Etiska överväganden  
Arbetsprocessen i denna studie har följt Forskningsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (ww.vr.se). Enligt informationskravet informerades informanterna skriftligt och muntligt i förväg via organisationen OIPA om studiens syfte och försättningarna för deras deltagande (bilaga A). Personer med albinism utgör en sårbar grupp och därför var organisation OIPA till stor hjälp som moderator och till stöd för både informanterna och författaren, för att säkerställa att de deltagande behandlades tillförlitligt. Varje intervju inleddes också av muntlig information om studiens syfte och hela intervjuprocessen; om de deltagandes frivillighet och deras rätt att när som helst utan följd avbryta deltagandet. Samtyckeskravet uppnåddes genom att samtliga informanter gav ett skriftligt samtycke att delta i undersökningen. Informanternas identitet har hållits anonyma för att säkra konfidentialitetskravet, varje intervjucitat avidentifierades och varje informant utdelades en bokstavs- och nummerkombination från P1 till P14 för att undvika att informanterna genom deras berättelser känns igen. Slutligen vidhölls nyttjandeskravet genom att försäkra att alla insamlade uppgifter under denna studie endast kommer och får användas i forskningssyfte. Denna studie har tagit hänsyn till Helsingforsdeklarationens (2013) rekommendationer om hur en sårbar grupp bör behandlas under en forskningsstudie. Med förhållandet mellan risk och värde i att studera en utsatt grupp i åtanke har författaren under hela arbetsprocessen prioriterat gruppens önskemål; exempelvis när det gäller deras val av intervjusplats, tid för intervjuerna och att de under intervjuernas gång fått ta pauser för att samla sina tankar och känslor. Författaren säkerställde även att de fått erhålla all nödvändig information kring deras uppskattade deltagande. Eftersom tanken med studien hela tiden var att ge en välbehövd röst till målgruppen så försäkrades dem även om att organisationen OIPA skulle ta del av och nyttja den sammanställda studiens resultat, och även att de genom OIPA skulle bli tilldelade varsitt exemplar av slutprodukten.  

5.2.4 Genomförande 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att samla in all data. För att göra det lätt för författaren hade ett frågeformulär använts, till skillnad från ostrukturerade intervjuer där intervjuerna inte följer något mönster. Under de individuella intervjuerna kunde författaren försäkra sig att varje informants röst hördes, vilket inte alltid är lätt under till exempel fokusgruppintervjuer, eftersom det då är flera informanter som deltar i diskussionen (Kvale & Brinkman, 2009; Holloway & Wheeler, 2010). 
Under intervjuer finns det alltid en risk att en informant misstolkar en fråga eller bara uppger det svar som de tycker förväntas av dem. För att säkerställa att informanterna gav den information som förväntades besvara studiens frågeställningar så hade ett frågeformulär använts. Följdfrågor har också använts för att förtydliga frågorna och få en djupare förståelse av informanternas berättelser. Dessutom är flera frågor inspirerade av tidigare validerade forskningar om albinism. Ålder, kön, utbildning och yrke har använts som bakgrundsfrågor för att få till en homogen population (Holloway och Wheeler, 2010) Tvärtom menar Bryman (2011) om intervjuguiden, att den kan funka som en barriär under intervjutillfället som hindrar informanterna från att delge viktig information för studien. 
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Författaren har tidigare erfarenheter av intervjuer, vilket hade en påverkan på deras slutgiltiga djup. En kort presentation av studiens syfte och vilka frågeställningar som önskades besvaras inledde varje intervju. Detta kan ha inverkat på informanternas berättelser om deras upplevelser av diskriminering. Människor är olika och utrycker sig olika, och detta gjorde att vissa informanter var lättare att prata med än andra - som på grund av det trauma som de har upplevt under uppväxten inte kunde eller hade svårt att utrycka sina känslor. Detta stämmer överens med Holloway och Wheeler (2010) som betonar vikten av en god relation mellan intervjuaren och informanterna för att underlätta intervjuprocessen. Intervjuerna genomfördes och transkriberades på Kinyarwanda för att sedan översättas till Svenska under analysen när meningsbärande enheter skulle utformas. Översättningen kan dock ses som en svaghet eftersom den kan påverka tolkningen av intervjumaterialet under analysprocessen eftersom exempelvis vissa språkliga uttryck för diskriminering och hantering kan betyda olika på Kinyarwanda och på Svenska. Vidare beror kvaliteten av det insamlade materialet under intervjun på intervjuarens färdigheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Författaren av denna studie anser att språket och översättningen inte har påverkat datamaterialet eftersom författaren behärskar Kinyarwanda och har under hela analysprocessen säkerställt att översättning på Svenska stämmer överens med texten på Kinyarwanda. 
Intervjuerna varierade mellan 45 minuter och en timme. Variationen berodde på att en del informanter hade svårt att förstå vissa frågor, men efter att författaren hade förklarat eller omformulerat frågorna kunde de alla berätta om sina erfarenheter. Författaren anser att informanterna var modiga nog att svara ärligt på frågorna från intervjuguiden, vilket inte är lätt för personer som under hela sitt liv har utsatts för diskriminering och kränkande handlingar. För vissa var det första gången som de kunde prata om sina upplevelser, och det kunde vara svårt att sätta ord på sina känslor. Kvale & Brinkman, (2009) menar att en studies objektivitet kan skadas när en nära relation bildas mellan intervjuaren och informanten, vilket också kan var en nackdel för kvalitativa intervjustudier, eftersom studiens resultat förlitar sig på författarens opartiska tolkning.  

5.2.5 Data analys 
Efter transkriberingen läste författaren intervjutexterna flera gånger om för att utifrån en induktiv ansats skaffa sig en helhetssyn på svaren. Det vill säga att datamaterialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004). Innehållsanalysens metod valdes för att den anses som lämpligast för att samla in data från berättelser. De olika stegen från analysen har följts och detta är identifiering av meningsbärande enheter, kondensering av meningsbärande enheter, kodning och kategorisering. Kategorier uppvisade variationer i informanternas upplevelser. Svårigheterna under analysen uppkom särskilt vid benämningen av kategorierna eftersom vissa meningsbärande enheter passade in i flera kategorier. Detta påpekas av Graneheim & Lundman (2004) som menar att det kan uppstå svårigheter att placera informanters berättelser i specifika kategorier. Därför tittade författaren flera gånger på de meningsbärande enheterna för att välja rätt kategori. En annan svårighet skulle kunna vara att samtliga intervjuer genomfördes på Kinyarwanda som är det språk som informanterna talar och sedan översattes på Svenska under analysen. Uppsatsen är skriven på Svenska vilket kan påverka tolkningen av datamaterialet. Även citaten i resultatet är informanternas egna ord transkriberade till Svenska. Vilket skulle kunna vara en svaghet eftersom det kan uppkomma missförstånd eller förvrängningar från författarens sida. Därför har författaren under analysprocessen infört återkommande kontroller av intervjumaterialet för att verifiera att översättningen stämmer överens med de originella texterna. Enligt Kvale och Brinkman (2009), är det av vikt att reflektera över språkliga kunskaper och språkliga gränser under intervjuer. Dock var det omöjligt för författaren att genomföra studien utan översättningen av informanternas berättelser. 
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5.2.6 Kvalitetskriterier 
I kvalitativa studier används kvalitetskriterierna trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet för att säkerställa studiens tillförlitlighet. Tillförlitligheten uppnås genom att noggrant beskriva tillvägagångssättet på så sätt att någon kan göra samma undersökning och erhålla samma resultat (Graneheim & Lundman, 2004). 
Trovärdighet innebär att studien bygger på trovärdiga metoder. I denna studie anses trovärdigheten vara hög eftersom metodprocessen har beskrivit på så sätt att en utomstående skulle kunna utföra studien på nytt. Informanterna består av personer av varierande ålder, kön och klasstillhörighet, vilket stärker studiens trovärdighet. Att involvera personer med albinism från både stadsmiljön och landsbygden ger en helhetssyn över hur diskrimineringen ter sig i Rwanda. Dock kan resultatet inte överföras till andra populationer i världen på grund av att det enbart är ett fåtal personer som är deltagande i studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2009). 
Pålitligheten handlar om att beskriva hur urvalet av informanter har gått till, och om urvalet är representativ gentemot studiens population. Genom att författaren förklarar studiens genomförande höjs pålitlighet i studien. Pålitligheten anses också hög eftersom författaren under databearbetningen noggrant transkriberade informanternas egna ord. Därför anser författaren att materialet inte har manipulerats (Byman, 2011). 
Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning en studie kan generalisera studiens resultat till en större population än de individer som ingår i undersökningen eller andra kontexter. En noggrann beskrivning av urval, datainsamling och dataanalys är en förutsättning för studiens överförbarhet. Även Graneheim & Lundman (2004) betonar vikten av att författaren tydligt beskriver forskningsprocessen för att dem som ska ta del av studien ska kunna bedöma studiens överförbarhet. Citaten från intervjuerna har redovisats i resultatet för att stärka rubrikinnehållet och öka trovärdigheten. Trovärdighet anses också hög eftersom författaren kontrollerat att kategorierna under analysprocessen återspeglar informanternas berättelser (Kvale & Brinkmann, 2009). Tillförlighet i studien stärks av att analysprocessen av datamaterialet har följt manifestinnehållsanalysens samtliga faser.  
Författarens förkunskaper och förförståelse om albinismens olika aspekter kan få konsekvenser för ett uppsatsskrivande. Författaren hade ingen tidigare relation med en person som har albinism men visste att de har en stark känslighet mot solstrålning och att de har nedsattsyn - men dock inte att de är så pass starkt diskriminerade. Det var bland annat via olika media som författaren blev intresserad av att förstå varför denna grupp är den mest utsatta för diskriminering i länder som just Rwanda i centrala Östafrika. Det var omöjligt för författaren att inte bli berörd av det som har hänt och försätter hända personer med albinism i dessa länder. Detta gjorde att författaren började ifrågasätta om vad det är som påverkar stigmatiseringen och vilka konsekvenser den har på individens hälsa. Förförståelse kan enligt Kvale & Brinkmann (2009) ses som en svaghet eftersom den kan påverka tolkningen av datamaterialet. Författarens förförståelse om albinism som medicinsk åkomma har dock i denna studie inte påverkat studiens resultat eftersom ämnet om diskrimineringen av de med albinism inte var bekant för författaren. Författaren lyckades under intervjuernas gång lära sig mer än förväntat, och det mesta av svaren är redovisade i resultatet – åtminstone de som kunde relateras till studiens syfte och frågeställningar. 
På grund av den nära kontakt intervjuerna gav tillfälle för så kunde författaren med egna ögon se att vissa av informanterna hade skador till följd av sol exponering samt att flesta av dem hade tydliga synproblem. Detta hade inte varit möjligt om intervjuerna utförts över telefon. Att personligen träffas med informanterna bidrog till en atmosfär som öppnade upp för lättare samtal med informanterna och tillät dem att kunna berätta om sina upplevelser mer obehindrat (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Relationen som intervjuprocessen skapar mellan författaren och informanten gör det svårt för författaren att distansera sig till det som hänt dem Kvale & Brinkmann (2009). På grund 
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av ämnets känslighet var det många av informanterna som visade starka känslor och det behövdes en stark karaktär för att kunna trösta dem nog för att de skulle orka fortsätta med intervjuerna. För att försöka motverka alltför starka känslor kunde författaren försöka driva samtalet framåt genom att fortsätta med sina frågeställningar.  

6 SLUTSATS 
Albinism är en ärftlig sjukdom som kännetecknas av brist på melanin i hår, hud och ögon. De som lider av albinism utvecklar en stark känslighet mot UV-strålning, som kan leda till allvarliga hudskador och ibland hudcancer. För närvarande finns ingen behandling för OCA. 
Resultatet av denna studie tyder på att det främst är hälsodeterminanterna socialt stöd, sociala nätverk och barns vuxen-kontakter som påverkar förutsättningarna för en god hälsa hos personer med albinism. Dessa friskfaktorer motverkas av deras utsatthet för olika former av diskriminering; att förlora sin identitet som människa, att bli stämplad, att mötas av okunskap, att bli annorlunda behandlad, kränkt, hotad, misshandlad, dödad. Fördomar, bristande kunskap, stigmatisering och tron på vidskepelser ligger till grund för diskrimineringen av personer med albinism i länder som Rwanda. Deras livsvillkor påverkar både den drabbade och dennes familjs möjlighet att leva ett värdigt liv; de upplever känslor av oro, rädsla, ångest, skam och skuld relaterade till den diskriminering som dem är utsatta för. Ett dåligt självförtroende, känslor av utanförskap och aggressivitet är också ofta förekommande. För att hantera allt detta använder sig personer med albinism utav både känslo- och problemfokuserade coping-strategier. Valet av strategier beror på vilka inre och yttre resurser som är tillgängliga för dessa personer. Studien visade att de flesta informanter har tillräckligt med resurser för att själva kunna välja vilka coping-strategier de anser nödvändiga för att hantera sina egna upplevelser. Utifrån dessa villkor är förutsättningarna för en god hälsa för en person med albinism i Rwanda mest beroende av deras föräldrars förkunskaper om sjukdomen, deras nätverksstöd och deras familjers socioekonomiska förhållanden. Dock tydliggjordes det behov av fler stödinsatser från samhällets sida för att underlätta för dem att leva ett normalt, jämställt och självständigt liv. En ökad kunskap om albinismens alla aspekter och ytterligare stödinsatser i form av en förbättrad utbildning, ekonomiska lösningar och insatser inom sjukvården skulle leda till förbättrade levnadsförhållanden för dessa personer – vilket i sin tur som en naturlig följd skulle minska på deras stigmatisering och därmed förbättra deras bemötande av samhälle och omgivning. 
Det krävs vidare forskning för att helt ta reda vad på vad diskriminering beror på och hur förekommande den egentligen är. Det skulle vara intressant att se om diskriminering av personer med albinism verkligen förekommer mer i vissa länder än andra och i så fall göra en undersökning om vilka de bakomliggande orsakerna för detta är. Slutligen krävs ett samarbete mellan länderna både i forskningssyfte och i syfte av att organisera åtgärder för att förhindra diskrimineringen av personer med albinism, vilkas lidande idag utgör ett stort folkhälsoproblem i de hårdast drabbade länderna – där bland annat Rwanda ingår. 
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BILAGA A: INFORMATIONSBREV   
 
Hej 
Jag heter Elsie Niyonkuru, och jag läser ett års magisterprogram inom folkhälsovetenskap på Mälardalens Högskola med inriktningen barns psykiska hälsa. I utbildningen ingår det att genomföra ett examensarbete och jag har valt att studera hur diskriminering påverkar hälsan hos personer med albinism i Rwanda. 
Metoden jag använder mig av för att finna mina svar är intervjuer som tar ca en timme att utföra. Därför vill jag fråga er om ert medverkande. Min önskan är att höra er berätta om era upplevelser av stigmatisering och diskriminering och hur ni upplever att era erfarenheter av dessa saker har påverkat er hälsa. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av en mobiltelefon. Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst under intervjuns gång avbryta er medverkan utan att behöva ange en orsak varför. All er information kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas till studiens syfte. Organisationen kommer ej att anonymeras men era personuppgifter och personliga berättelser kommer att avidentifieras, vilket innebär att ingen kommer kunna komma åt er identitet via det ni berättar för mig. Efter den avslutade studien kommer även alla inspelade intervjuer att raderas.  
Resultatet kommer att presenteras och redovisas i form av en uppsats som sedan publiceras på Mälardalens Högskolas lärosida. Förhoppningsvis kommer resultaten av denna studie att ge en ökad förståelse om hur det är att växa upp och leva med albinism i ett land som Rwanda. Genom att du ställer upp på min intervju ger ni ert godkännande att den information som ni ger mig får användas i forskningssyfte. Om ni så önskar kan ni få en kopia av den avslutade uppsatsen.  
Tack för att ni vill medverka i min studie! 
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig.                                                                        Elsie Niyonkuru, Mail: Enu11001@student.mdh.se  
Min handledare är Docent Sharareh Akhavan. Hon kan även nås för ytterligare frågor på Sharareh.Akhavan@mdh.se 
Härmed samtycker jag till ovanstående villkor. 
Namnunderskrift:_________________________________________ 
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BILAGA B: INTERVJUGUIDE  
Intervjun börjar med en kort beskrivning om studiens syfte och frågeställningar. Informanterna får sedan information om deras frivilliga deltagande, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet.  
Syftet med studien är att studera hur diskriminering påverkar hälsan hos personer med albinism i Rwanda. 
 
Bakgrundsfrågor 
Ålder 
kön 
civila uttalande 
Utbildning 
Yrke 
Härkomst 
 
Upplevelser av diskriminering 
Berätta om din erfarenhet av att växa upp med albinism. 
Vad är diskriminering för dig? 
Vilka erfarenheter av diskriminering kan du berätta om? 
Vad tror du är orsaken till denna diskriminering? 
 
Diskrimineringens påverkan 
Kan du beskriva hur du upplever att din hälsa har påverkats av diskriminering?  
Hur påverkas du av samhällets bemötande? 
 
Copingstrategier 
Hur hanterar du/klarar av dina upplevelser av diskriminering? 
Vilket stöd fick du för att klara av diskriminering? 
Kan du beskriva vilka resurser som finns tillgängliga idag för människor med albinism? 
Vad är det som behövs för att personer med albinism ska kunna hantera deras upplevelser av diskriminering? 
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Samhällets inverkan 
Vad kan göras för att förhindra diskrimineringen mot personer med albinism? 
Kan du beskriva vilka förväntningar du har? 
Kan du berätta vilka typer av möjligheter som idag finns för personer med albinism? 
 
Ytterligare uppföljningsfrågor 
 
Kan du beskriva hur du kände? 
Vad kände du dig då? 
Kan du berätta mer? 
Vad var viktigast för dig när du växte upp? 
Hur var ditt dagliga liv? Hur kände du? Vad gjorde du? 
 
Har du något annat att tillägga? 
Tack för ditt deltagande!
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