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Abstract 

Hur kan Uganda, ett fattigt och konfliktfyllt land, ha vänt sin HIV/AIDS-kurva 
medan HIV/AIDS i Botswana, ett resursrikt och stabilt land, formligen har 
exploderat? För närvarande finns inga säkra svar om vilken åtgärd som var 
avgörande för minskningen. Vi framlägger i vår studie tesen att det civila 
samhället har betydelse vid HIV/AIDS-bekämpning och bör inkluderas i 
HIV/AIDS-arbetet. Vi framlägger även att för en lyckad HIV/AIDS-bekämpning 
krävs interaktion och samarbete mellan det civila samhället och staten samt det 
internationella givarsamfundet. Detta då det civila samhällets funktioner är 
beroende av staten och det internationella givarsamfundet.  

Vår metod är separata fallstudier av ländernas HIV/AIDS-policys. Dessa 
har analyserats utifrån ett sammansatt teoretiskt ramverk med utgångspunkt i 
teorin om det civila samhället, som traditionellt förklarar demokratiska 
utvecklingar, och governance, vi har därmed tillämpat teorin om det civila 
samhället på ett nytt område - HIV/AIDS. Studiens resultat är att tesen bekräftas 
men andra förklaringsfaktorer har även haft betydelse för HIV/AIDS-
bekämpningen.  

 
Nyckelord: Det civila samhället, Governance, HIV/AIDS, Uganda, Botswana  

         Antal tecken: 69 661 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FÖRKORTNINGAR 
 

ABC =  Abstain, Be faithful, Condomise, en HIV/AIDS-kampanj  
ACP = National AIDS Control Programme, Uganda 
AIC  = AIDS Informaiton Center Uganda  
AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome 
CAP = Control AIDS Program HIV/AIDS 
CBO = Community-Based Organisation 
HIV = Human Immunodeficiency Virus 
INGO = International Non-governmental Organisations  
MACA = The Multi-Sectoral Approach to Control AIDS, Uganda 
MTP = The Medium Term Plan for the Prevention and Control of HIV/AIDS, Botswana  
NCPA= National Committee for the Prevention of AIDS, Uganda 
NGO = Non-governmental Organisations 
ODI = Overseas Development Institute 
SIDA = Swedish  International Development Cooperation Agency  
TASO = The AIDS Support Organisation 
UAC = Uganda AIDS Commission 
UN = United Nations 
UNAIDS = Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 
UNDP = United Nations Development Programme 
UNICEF = United Nations International Child Foundation 
USAID = United States Agency for International Development 
WB =  World Bank 
WHO = World Health Organisation 
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1 Inledning 

 
HIV/AIDS är ett av utvecklingsländernas största hot då det är en epidemi/pandemi 
som påverkar alla nivåer av samhället. UNAIDS beräknar att runt 40 miljoner 
människor är smittade med HIV/AIDS och att ungefär 70% av dessa lever i 
Afrika söder om Sahara (UNAIDS,2006a). Ett av de värst drabbade länderna är 
Botswana som har en prevalens på runt 40%. Ett av de få länder i världen som 
lyckats vända kurvan är Uganda. Det finns ingen fastställd orsak till varför kurvan 
har vänt men forskare har framlagt ett starkt ledarskap, enighet bakom kampanjer 
och HIV/AIDS inverkan på ekonomin som tänkbara förklaringar (Allen och 
Heald, 2004:1151; Putzel, 2004b:26). Forskningen kring HIV/AIDS har till största 
del haft en medicinsk inriktning men ses idag även som ett utvecklingsproblem 
(Egerö, 2004:205, 210). En till stor del outforskad infallsvinkel inom HIV/AIDS-
problematiken är kopplingen mellan epidemin och det civila samhället1(Putzel, 
2004b:20). Det civila samhället blev inom ramen för governance2 under 1990-
talet uppmärksammat som en ny tänkbar lösning inom områdena utveckling och 
demokratisering (Hearn,1999:3; Howell och Pearce, 2001: 4f, 94-98). De senaste 
tio åren har det civila samhället blivit uppmärksammat både inom forskning och 
av politiska aktörer och setts som en lösning på sociala, ekonomiska och politiska 
problem (Edwards, 2004:2). Kan detta även gälla för HIV/AIDS-problematiken? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka kopplingen mellan det civila samhällets deltagande vid 
HIV/AIDS-bekämping och HIV/AIDS-prevalensen. Vår tes är det civila 
samhällets inblandning i HIV/AIDS-bekämpning har betydelse för HIV/AIDS-
kurvans nedgång.  För att förstå det civila samhällets roll i HIV/AIDS-kontexten 
måste dess interaktion och samarbete med stat och det internationella 
givarsamfundet3 undersökas, då de kan begränsa och främja det civila samhällets 
utrymme att agera. Detta kommer att undersökas genom följande frågeställningar: 

 

                                                                                                                                                         
 
1 Det civila samhället innebär människor som organiserat sig och begreppet behandlas vidare i det teoretiska 
ramverket s. 6ff 
2 Governance innebär maktfördelning i politisk kontext och begreppet behandlas vidare i det teoretiska 
ramverket s.9ff 
3 I det internationella givarsamfundet innefattas internationella organisationer och biståndsgivare.  
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– Vilken roll har det civila samhället haft vid HIV/AIDS-bekämpningen i Uganda 

och Botswana?  

– Hur har det civila samhället interagerat med staten och det internationella 

givarsamfundet vid HIV/AIDS-bekämpning i Uganda och Botswana?  

– Kan eventuella skillnader i det civila samhällets deltagande i HIV/AIDS-

bekämpning förklara ländernas olika HIV/AIDS-utfall? 

 
Vår förhoppning är att kunna bidra till den vetenskapliga diskussionen genom att 
utvidga det civila samhällets traditionella roll då vi tillämpar dess teori på ett nytt 
område - HIV/AIDS-bekämpning. Studien är översiktlig och kan ses som en 
förstudie för vidare forskning inom ämnet.  

Vår studie motiveras med att området är samhälleligt relevant och aktuellt 
då HIV/AIDS har en världsomfattande utbredning och att dess bekämpning är 
inkluderad i FN:s Millenniemål som förhoppningsvis ska vara uppfyllda år 2015 
(FN:s Millenniemål, 2005). Den är inomvetenskapligt relevant då forskningen om 
det civila samhällets roll i HIV/AIDS-bekämpning är begränsad. HIV/AIDS-
bekämpningen involverar även områden som traditionellt engagerar forskare inom 
statsvetenskap, såsom institutioner, staten, utveckling, civila samhället, 
globalisering och governance. Mer forskning om hur politiska avvägningar och 
beslut berör HIV/AIDS-epidemin behövs enligt Catherine Boone och Jake Batsell 
(Boone och Batsell, 2001:4ff: Esaiasson et al.,2004:29f).  

1.2 Metod 

Vår tanke var jämföra Uganda och Botswanas HIV/AIDS-bekämpningsstrategier 
men då vi har variation i regim typ4, då Botswana är en demokrati och Ugandas 
stat har auktoritära drag, och i HIV/AIDS-utfall blir vår metod istället att göra två 
separata fallstudier. 

 
 

 
  

                      
  

Figur 1. Variation i båda variablerna 
 
Det som traditionellt motiverar multipla fallstudier är att fallen är unika eller 
extrema samt att undersökningen ämnar undersöka ej tidigare välutforskade 
ämnen (Andersen, 1998:131f). Fallstudie är en värdefull metod då forskaren vill 
utvidga en teoris giltighetsområde (Bjereld et al., 2002:86). Vi menar att vi gör 

                                                                                                                                                         
 
4 Med regim avses en stats konstitutionella, politiska, ekonomiska och sociala organisation 
(Nationalencyklopedin, 2006d). 

Interaktion med det 
civila samhället  

Högt och lågt 
HIV/AIDS-antal Auktoritärt 

styre  

Demokrati 



 

 3 

detta i vår studie och kommer nedan motivera våra val av länder. Vi är medvetna 
om att vi utifrån fallstudier inte kan dra slutsatser om resultatets värde, men 
genom att vi gör en jämförelse av analysresultaten från våra undersökta fall i 
diskussionen kan vi undgå detta problem (Esaiasson et al, 2004:120). 

1.2.1 Varför Uganda och Botswana som fallstudier? 

Vi valde våra fall utifrån värdet på det vi vill förklara, vilket är den stora 
skillnaden i HIV/AIDS-antalet (Esaiasson et al., 2004:118). Uganda och 
Botswana var båda bland de första i Afrika att uppmärksamma HIV/AIDS. De har 
även varit öppna för assistans och rådgivning och aktiverade ungefär samtidigt 
medvetenhetskampanjer. Vid uppmärksammandet av HIV/AIDS trodde många 
forskare att bekämpningsstrategierna skulle få bättre verkan i Botswana då 
Uganda under sena 80-talet var det värst HIV/AIDS-drabbade landet i världen 
samt att det var fattigt och instabilt. Botswana hade då en hög ekonomisk 
utveckling, god hälsovård och stabilitet. Men sedan början på 1990-talet finns 
indikationer på en nedgång av HIV/AIDS-infektioner i Uganda samtidigt som en 
uppgång har förekommit i Botswana (Allen och Heald, 2004:1141). Dessa 
omständigheter gör de båda länderna till ovanliga och intressanta fall att 
undersöka. 

1.2.2 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka tidsperioden 1985-1995. 
Motiveringen är att ingen HIV/AIDS-bekämpning utfördes i Uganda eller 
Botswana före 1985 och att vi är intresserade av att se hur problemet bemöttes i 
de båda länderna. Vi anser en tioårsperiod vara ett lämpligt tidsperspektiv då 
kurvan hade hunnit vända i Uganda före 1995.  

Vi är medvetna om andra förklaringsfaktorer till HIV/AIDS-kurvans 
nedgång såsom ledarskapets inflytande, inställning och öppenhet, landets behov 
av mänskligt kapital och sociokulturella skillnader (Parkhurst, 2005:583; Allen 
och Heald, 2004:1145; Rwabukwali, intervju 2006).Dessa inkluderas inte i våra 
fallstudier men kommer att tas upp i vårt diskussionsavsnitt.  

Vi kommer inte att mäta i vilken utsträckning det civila samhället har 
påverkat vid policyskapandet, då det är problematiskt att göra utan att vara på 
plats, utan kommer endast att titta efter eventuella tillträden till viktiga politiska 
organ/institutioner. Vi kommer att fokusera på de HIV/AIDS-kommissioner och 
råd som fanns i länderna under vår undersökta tidsperiod. Dessa organ har vi 
identifierat som de mest betydelsefulla politiska organen inom HIV/AIDS-
bekämpningen(Putzel, 2004a). 
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1.3  Teoretisk introduktion  

Då det saknas en befintlig teori rörande det civila samhällets roll i HIV/AIDS-
kontexten har vi skapat ett eget teoretiskt ramverk för vår studie. Ramverket 
kommer att användas för att förklara det civila samhällets roll och dess interaktion 
med staten och det internationella givarsamfundet vid HIV/AIDS-bekämpning. 

 Vår utgångspunkt är det civila samhället som demokratiutvecklare och 
normbärare. Det civila samhällets traditionella definition kommer att beskrivas 
utifrån Michael Edwards, Larry Diamond, Gordon Whites teorier samt ur ett icke-
västligt perspektiv genom Nelson Kasfir och Chris Hann. Vi kommer därefter att 
fokusera på de funktioner som det civila samhället kan anta i HIV/AIDS-
kontexten och utgångspunkten för dessa är Bill Rau, Kondwani Chiramo och 
Mary Caesar. Då teorin appliceras på ett nytt policyområde - HIV/AIDS - medför 
det en återkommande diskussion rörande tillämpningen.  

I den efterföljande delen behandlas begreppet governance för att 
förtydliga den politiska interaktionen och samarbetet som vi menar har betydelse 
för HIV/AIDS-bekämpningen. Det civila samhällets relation till staten behandlas 
utifrån Neera Chandokes teori om det civila samhällets beroende av staten. Denna 
teori vidareutvecklas med hjälp av Juan Linz och Alfred Stepans teorier rörande 
pluralism i auktoritära och demokratiska stater. Sist behandlas internationella 
givarsamfundets inflytande på det civila samhället samt staten och utgår då från 
Robert Keohane och Joseph Nyes teorier rörande interdependens och 
asymmetriska förhållanden.  

1.4 Material och källkritik. 

Vi är medvetna om att det är viktigt att ha närhet i tid och rum till materialet, 
eftersom material med tiden kan förvanskas eller efterkonstrueras. Eftersom vår 
tidsram är 1985-1995 bör vi beakta denna aspekt. Det lämpligaste sättet att 
överkomma det är att använda primärkällor (Esaiasson et al., 2004:310). Vi 
kommer att använda primärmaterial i form av statstryck rörande HIV/AIDS- 
bekämpning samt en intervju, men merparten av materialet som används utgörs av 
sekundärmaterial bestående av böcker, vetenskapliga artiklar och internet. 
Intentionen är att arbeta med en kritisk inställning till litteraturen (Lundqvist, 
1993:52).  

Vår primära källkritik är riktad mot Ugandas HIV/AIDS-siffror då det är 
en auktoritär stat som saknar transparens och kan ha en dold agenda i sina 
undersökningar. Tim Allen och Justin Parkhurst var bland de första att ifrågasätta 
Ugandas siffror. Efter forskning är Allens slutsats att även om undersökningarna i 
Uganda är vinklade mot vissa områden så har HIV/AIDS-nivån i Uganda inte, 
som i södra delarna av Afrika, exploderat vilket indikerar att Uganda lyckats 
stabilisera siffrorna (Allen, 2005:11). Justin Parkhursts slutstats är mer positiv då 
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han menar att HIV/AIDS-kurvan definitivt har sjunkit i Uganda, frågan är dock 
med hur mycket (Parkhurst, 2005:574). Vi ställer oss bakom dessa 
undersökningar, och har varit vaksamma mot alltför positiva utfästelser om 
Uganda.  

Vi har även gjort en intervju med Charles B. Rwabukwali, docent vid 
Institutionen för sociologi vid Makerere University i Uganda. Rwabukwali forskar 
om frågor rörande HIV/AIDS inverkan på samhället i Uganda. Vid vår intervju 
var vi medvetna om hans subjektivitet i svaren då han själv är ugandier och en 
anhängare av president Museveni. Något som talar för Rwabukawli är hans närhet 
till händelserna i Uganda då han upplevde kurvans nedgång. Trots detta bör hans 
tankar mottagas med försiktighet (Esaiasson et al., 2004:309).   

1.5 Disposition  

I efterföljande avsnitt introduceras det teoretiska ramverk som ska användas för 
att analysera de två ländernas HIV/AIDS-bekämpning. I avsnitt tre och fyra 
behandlas skapandet av Ugandas respektive Botswanas HIV/AIDS-policys och 
dessas implementering. Därefter analyseras dessa utifrån vårt teoretiska ramverk 
för att besvara de två första frågeställningarna. I det femte avsnittet diskuteras 
först likheter och skillnader i det civila samhällets deltagande och interaktionen 
mellan det civila samhället, staten och det internationella givarsamfundet i de 
båda ländernas HIV/AIDS-bekämpning. Därefter presenteras vårt resultat vilket 
diskuteras med hjälp av andra tänkbara förklaringsfaktorer för att besvara vår 
tredje frågeställning. Som avslutning görs en sammanfattning där studiens 
slutsatser presenteras och förslag på vidare forskning läggs fram.  
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2 Teoretiskt ramverk    

Vår teoretiska utgångspunkt är det civila samhällets roll vid demokratisering och 
utifrån den diskuteras definition och dess applicerbarhet vid HIV/AIDS-
bekämpning. Vi väljer att se det civila samhället som ett analytiskt begrepp och 
inte som ett ideal, vilket medför en precisering av vilka som innefattas och vilken 
funktion begreppet kommer att ha i vår studie. Därefter behandlas begreppet 
governance, vilket ska förtydliga interaktionen mellan det civila samhället, stat 
och det internationella givarsamfundet vid HIV/AIDS-bekämpning. 

2.1  Definition av det civila samhället 

Det civila samhället är ett mycket komplext begrepp inom samhällsvetenskapen 
och det finns idag ingen konsensus om dess innehåll eller gränser. Begreppet har 
en lång tradition inom västlig politisk teori och traditionellt lyfts två tankeskolor 
fram, den statscentrerade som bygger på Gramscis tankar och den 
samhällscentrerade som förespråkas av Touqeville-anhängare (Boussard, 2003:80, 
Eade, 2000:9; Edwards, 2004:6ff).  Av den första ses det civila samhället som en 
offentlig sfär vilken skapar möjlighet för samarbete, debatt och argumentation 
kring intressen och samhällsproblem som är relevanta för det gemensamma bästa 
(Edwards, 2004:9,55ff). Den andra ser det som en del av samhället, där 
frivilligorganisationer sluter sig samman efter intressen/ideal. Dessa bildar en 
självreglerande tredjesektor i förhållande till stat och marknad, vilken anses ha en 
statskontrollerande funktion och dels främja pluralism och sociala normer såsom 
tillit och samarbete (Edwards, 2004:7). Trots skiljaktigheter faller båda 
perspektiven inom ramen för den traditionella liberala synen, vilken ser det civila 
samhället som en sfär av sociala organisationer och sammanslutningar mellan stat 
och familj (Diamond, 1999:221; Hann,1996:4ff; White, 2004:8ff). Denna 
pluralism av organisationer ses som oberoende gentemot staten. Gränserna 
gentemot det vanliga samhället urskiljs genom det civila samhällets kollektiva 
handlande i den offentliga sfären för att uppnå eller beskydda gemensamma 
intressen. Dess gräns till det politiska samhället går vid att det inte söker politisk 
makt (Boussard, 1998:150f,155f; Diamond, 1999:221-224; White, 2004:11f). 

Relativister riktar kritik mot den traditionella synen och menar att den 
västliga teorimodellen inte går att applicera universellt. Hann och Kasfir anser 
istället att begreppet behöver vidgas för att möjliggöra inkludering av icke-
västliga samhällens sociala strukturer och intressen såsom familj, klan, religion, 
etnicitet (Kasfir, 1998:3-8; Hann,1996:3,17f). I den afrikanska kontexten menar 
Eboe Huchful att där traditionella förespråkare ser ett svagt och ineffektivt civilt 
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samhälle ser afrikanerna själva ett starkt och livfullt, då primordialistiska 
lojaliteter/sammanslutningar ofta utgör grunden i deras sociala nätverk. Informella 
umgängesformer har mer utrymme än frivilligorganisationer i icke-västlig kontext 
och om de grupperna utesluts ur teorin kommer troligtvis inte de sociala intressen 
som är rotade i samhället att representeras (Haynes, 1997:17ff; Hann, 1996:3; 
Kasfir, 1998:7). Kritikerna anser även att synen på relationen mellan staten och 
det civila samhället bör förändras då staten i utvecklingsländer ofta är svagt 
frigjord från samhället genom Ex. släktskap och resursbrist (Chirambo och 
Caesar, 2003:38).  

Med denna teoretiska diskussion i åtanke placeras vår definition av det 
civila samhället på en hög abstraktions nivå. Vi attribuerar den med få specifika 
egenskaper för att möjliggöra förflyttning mellan kulturer, då vi anser att alla 
civila samhällen växer fram utifrån sina egna premisser och möjligheter beroende 
av kontext (Boussard,1998:153f; Chirambo och Caesar, 2003:132). Definitionen 
lyder: “all the voluntarily formed non-profit collectivities that seek to promote or 
to protect an interest and that are part neither of the state nor of the family 

sphere” (Boussard, 2003:81). 
I det civila samhället innefattas en blandning av både formella och 

informella organisationer, grupper och nätverk vilka representerar en mångfald 
olika intressen, ambitioner och prioriteringar som kan samverka eller motverka 
varandra. Det övergripande kravet för att inkluderas i vår operationalisering är att 
HIV/AIDS-tankegångar ska vara ett överordnat mål. En ytterligare begränsning är 
att det civila samhället ska handla i den offentliga sfären eller ha allmänna mål. 
Exempelvis att organisationer/grupper har en tydlig vision att förändra samhället -
minska HIV/AIDS - för allas bästa och familjen exkluderas då pga. egenintresse 
(Boussard, 2003:81). Även ekonomiska organisationer exkluderas ur vår 
definition, med dessa avses de grupper som gör vinst av sjukdomen. Då det finns 
graderingar på varje skala väljer vi att göra undantag för organisationer som 
bedriver mindre ekonomiska projekt för att trygga självständighet och överlevnad, 
men vi är medvetna om gränsernas oklarhet.  

Den traditionella definitionen av det civila samhället exkluderar 
samfund/organisationer som innehar interna patron-klientstrukturer och de som 
gör anspråk på att ha en sanning såsom kulturella och religiösa grupper 
(Boussard,1998:155f; Hann, 1996:6). Vi väljer att inkludera dessa då de i den 
afrikanska kontexten har en lång tradition inom utvecklingsarbete och HIV/AIDS-
bekämpning samt utgör viktiga delar av samhället och de sociala nätverken 
(Kassimir, 1998:55ff).  

Traditionellt är även politiska partier exkluderade (Haynes, 1997:16) och 
vi väljer att anamma denna begränsning. Vi anser att organisationer ska ha 
möjlighet att aktivt försöka påverka politiska mål men att deras strävan inte ska 
vara politiskt makt. Traditionellt kan det civila samhället även ses som ett ideal, 
det goda samhället, men vi anser att det civila samhället varken är ont eller gott, 
utan att det istället avspeglar de motsättningar, intressen och behov som finns i ett 
samhälle (Edwards, 2004:10; SIDA, 2005:31). Sammanfattningsvis åsyftas med 
det civila samhället i vår studie NGO:s, CBO:s, religiösa och kulturella grupper 
verkande i HIV/AIDS-kontexten. 



 

 8 

2.2     Det civila samhällets funktioner vid 
HIV/AIDS-bekämpning 

För att se det civila samhällets roll vid HIV/AIDS-bekämpning måste vi se till 
dess funktioner i den samma. Enligt UNDP är det civila samhället ”first in line of 
defense” vid HIV/AIDS-bekämpning. Dess närhet till samhället och HIV/AIDS-
problematiken medför att de har lokala kontakter, flexibilitet, fältvana, kunskap 
om behov och lättare får en helhetsbild. De är ofta bland de första att identifiera 
och tillhandahålla problemlösningar och kan därför utgöra en kompetenspool för 
staten (Rau, 2006:286,289; Boussard, 2003:117). Dess första funktion är därmed 
kunskapskälla och behovsavläsare inom HIV/AIDS-kontexten.  

Det traditionella civila samhället kan bidra till demokratisk utveckling 
genom att observera och skapa uppmärksamhet på problem, informera 
medborgarna eller direkt vända sig till politikerna och därmed föra upp ämnen på 
den politiska agendan (Boussard, 2003:102). Denna funktion, som agendasättare, 
kan även tillämpas vid HIV/AIDS-bekämpning då organisationer kan 
uppmärksamma staten på HIV/AIDS-problem.  

“For an effective fight against AIDS it is also important that NGO:s are in 
a position to be partners of the state” (Boone och Batsell, 2001:14). Av citatet kan 
dess tredje funktion utläsas - samarbetspartner till staten. Genom deras 
ovannämnda kapaciteter kan de vara en välbehövlig partner vid HIV/AIDS-
bekämpning. Som samarbetspartners blir det civila samhället aktivt i vilka frågor 
som belyses i policys och deltagare vid implementering (Pearce, 2000:37; 
Chirambo och Caesar, 2003:39).  

Vid demokratisering innehar det civila samhället en funktion som 
utbildare rörande det demokratiska systemet (Edwards, 2004:10ff; Boussard, 
2003:103f). Funktionen är även tillämpbar vid HIV/AIDS-bekämpning, men 
informationen rör då sjukdomens spridning och effekter. Utbildandet av 
befolkningen kan ske genom implementering av statliga informationskampanjer 
men även informellt genom personlig kommunikation. Genom utbildning kan 
medvetenhet och förståelse för HIV/AIDS ökas vilket är viktigt för påverkan och 
förändring av attityder. Det kan i sin tur skapa en förändring i sexuella beteendet 
och sociala normer ex. inställning till kvinnors lika värde (Boussard, 2003:103f; 
Rwabukwali, intervju 2006). 

 Traditionellt tillskrivs det civila samhället en statskontrollerande funktion 
genom ansvarsutkrävande för beslut, implementeringar och policys samt för att 
beskydda medborgarnas intressen (Edwards 2004:13ff; Haynes, 1997:16). Denna 
aspekt kan delvis tillämpas vid HIV/AIDS-bekämpning då de kan ställa krav på 
reformer och utkräva ansvar för HIV/AIDS-politik och policys men deras 
kontrollerande funktion kan inte vara lika kraftfull, då utvecklingsländer inte alltid 
har möjlighet att tillstå med god sjukvård (Chirambo och Ceasar, 2003:39; 
Patterson, 2006:123f ).  

Våra operationaliseringar av begreppet är dess funktioner som 
kunskapskälla/behovsavläsare, agendasättare, samarbetspartner, utbildare, och till 



 

 9 

viss del statskontrollerande vid HIV/AIDS-bekämpning. I vilken utsträckning det 
civila samhället kan utföra dessa funktioner beror på dess relation till staten och 
inverkan från det internationella givarsamfundet (Boussard, 2003:107f). Denna 
interaktion behandlas nedan i konceptet governance.  

2.3        Governance 

”The AIDS issue has become much more than a health issue, much more than a 
prevention issue. It has actually become a test of governance” (Koffeld, 2005:1). 

 
Governance, är likt det civila samhället, ett komplicerat begrepp att definiera, då 
innebörden varierar beroende på sammanhang och perspektiv. Governance 
tenderar även att inkluderar allt som är relaterat till maktfördelning, vilket leder 
till att begreppet förlorar sin förklaringskraft (Koffeld, 2005:2, 29, Hyden, Uå:11).  

För att förklara governance så kan det översiktligt ses som ett analytiskt 
ramverk för politiska studier (Koffeld, 2005:29). För att gå djupare in på ämnet 
brukar governance hänvisa till att staten inte längre har en central plats som 
utformare i den politiska kontexten, utan interagerar och samarbetar med 
ekonomiska och sociala aktörer. Dessa aktörer är ett resultat av att samhället 
delats upp i mindre, styrande organ genom decentralisering och/eller privatisering. 
Dessa nya fraktioner arbetar mot samma mål, tillsammans med staten (Chazan et 
al., 1999:23; Hyden, Uå:11; Koffeld, 2005:26; Patterson, 2006:16). Denna 
uppdelning anses av vissa inom forskningsvärlden vara en medveten aktivitet och 
av andra som en pågående process som är svår att förklara (Hyden, Uå:10f). 

Det internationella givarsamfundet är bland de främsta förespråkarna för 
styrningssättet inom utvecklingssammanhang. UNDP, vilka ofta benämner 
begreppet som good governance, definierar det som en aktivitet vilken ska styra 
samhällen i önskad riktning. Good governance inkluderar demokratiska 
värderingar, flerpartival och respekt för de mänskliga rättigheterna, vilket då blir 
de gemensamma målen som fraktionerna arbetar mot (Hyden, Uå:10; Koffeld, 
2005:2). Kritik har dock riktats mot det internationella givarsamfundet som 
definierar begreppet utifrån vad som bäst stämmer överens med deras policys. 
Dock har forskare enats om att governance har betydelse för ett lands utveckling 
(Koffeld, 2005:23f).  

Genom vårt fokus på utvecklingsländer bör global governance diskuteras. 
Staten i ett utvecklingsland är inte längre den primära aktören på den egna eller 
internationella arenan. Det internationella givarsamfundets policys har inverkan 
på utvecklingsländernas politik och de är därför, i utvecklingssammanhang, 
inkluderat bland de utformande aktörerna (Koffeld, 2005:28).  

Utifrån detta väljer vi att definiera governance som: “the formation and 
stewardship of the formal and informal rules that regulate the public realm, the 

arena in which state as well as economic and societal actors interact to make 

decisions” (Hyden, Uå:12). Vi anser det vara både är en aktivitet, då det skapas av 
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människor, men även en process då det även sker utan, av människor, bestämda 
mål.  

Liksom det civila samhället är governance kontextberoende, då 
interaktionen påverkas av historia, regim, sociokulturell kontext, samt 
ekonomiska och internationella förhållanden (ODI, 2006). För att kunna förstå 
den politiska dynamiken i Afrika är det viktigt att känna till att det civila 
samhället, staten och det internationella givarsamfundet är beroende av varandra. 
Detta då ingendera har kunskapen, informationen eller kapaciteten att själva 
kunna agera och lösa den komplexa utmaning som HIV/AIDS utgör. De besitter 
dock styrkor som kan komplettera varandras svagheter (Chazan et al., 1999:23). 

Det civila samhällets relation till staten5 är mycket omdiskuterat inom den 
traditionella civila samhällsteorin. Diamond och White menar att det civila 
samhället är oberoende av staten men de erkänner att gränsen är otydlig 
(Diamond, 1999:222ff; White, 2004:11). Chandhoke ser istället det civila 
samhället som beroende av staten och menar att den traditionella bilden är baserad 
på en normativ bild som inte återfinns i verkligheten (Chandhoke, 2001:1). 
Beroendet tar sig uttryck i att staten både möjliggör och begränsar det civila 
samhället genom att förvägra/tilldela nödvändiga resurser – ekonomiska medel, 
personal eller internationella kontakter – och genom att den sätter juridiska 
gränser för organisationers existens och möjlighet att verka och kommunicera 
(Chandhoke, 2001:1-18). Chandhokes teori används vanligtvis inom den 
traditionella civila samhälles teorin, men kan tillämpas på HIV/AIDS - kontexten 
då staten även här kan begränsa och möjliggöra för HIV/AIDS-organisationerna.  

Kasfir anammar Chandhoke syn då han skriver att det blir allt svårare att 
särskilja staten och det civila samhället, dock går han utöver denna syn och menar 
att de två är sammanlänkande (Kasfir, 1998:4ff). I HIV/AIDS-kontexten är staten 
och det civila samhället sammanlänkande då staten, i sin tur, kan vara i behov av 
det senares expertis, kunnande och mobilisering av individer som kan bidra vid 
implementeringsarbetet. Men i den afrikanska kontexten ser vi att staten har 
övertag genom sin styrka och resurstillgång, vilket är viktigt att poängtera.  

Resonemanget rörande relationen mellan stat och det civila samhället 
vidareutvecklas av Linz och Stepan som för upp diskussionen en abstraktionsnivå 
och behandlar pluralismen inom olika regimtyper. Relevant för vår studie är 
demokratisk och auktoritär regim, då den första representeras av Botswana medan 
Uganda är en form av den sistnämnda. Pluralismen inom en demokrati anses vara 
tämligen obegränsad då förenings- och åsiktsfrihet är institutionaliserade. 
Demokratin underbyggs av en omfattande autonomi inom ekonomisk sektor, 
samhälle och organisationer. Det civila samhället kan då fritt utforma projekt, 
finansiering och kommunicera sitt budskap (Linz, 2001:159ff; Linz och Stepan, 
1996:15, 44f). Begränsningen av pluralism inom auktoritära regimer6 kan vara 

                                                                                                                                                         
 
5 Enligt Chandhoke avses stat vara en social relation, men även en institution med makt över de sociala 
formationerna i samhället (Chandhoke, 1995:49). 
6 Linz definierar en auktoritär regim som”political systems with limited, not responsible, political pluralism[…] 
in which a leader or occasionallly a small group exercises power within formally ill-defined limits but actually 

quite predictable ones”(Linz, 2001:159). 
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lagstiftad eller inofficiell och vara begränsad till enbart politiska grupper eller 
utökad till intressegrupper. Det civila samhället kan även skapas av regimen 
genom att staten mobiliserar, distribuerar ekonomiska resurser och medel till 
organisationerna samt att regimen övervakar att alla arbetar mot samma mål 
(Linz, 2001:160f; Chazan et al., 1999:178). Linz och Stepan anser dock att det 
inom auktoritära stater kan finnas ett robust civilt samhälle, då de framhåller att 
den sociala och ekonomiska pluralismen ofta är mer utbredd medan den politiska 
pluralismen är begränsad (Linz och Stepan, 1996:55f). Detta talar till fördel det 
civila samhället i HIV/AIDS-kontexten då de inte utmanar staten politiskt (Linz 
och Stepan, 1996:43f). 

Vid HIV/AIDS-bekämpning är det internationella givarsamfundet såsom 
WHO, WB och INGO:s funktioner att bistå stat och civila samhälle med 
finansiella resurser och rådgivning. Keohane och Nye menar att även relationen 
mellan det civila samhället och internationella givarsamfundet kan vara 
interdependent (Hudock, 1999:28ff). De senare kan vara beroende av information 
och kunskap från det civila samhället och utföranden av projekt. Relationen kan 
dock utvecklas asymmetriskt. Då organisationerna i det fattiga landet är mest 
beroende av resurser kan de nordliga organisationerna ställa krav på HIV/AIDS-
arbetets utformning etc. och kan därmed sägas ha makt över den sydliga sfären 
(Hudock, 1999:28ff). Vi menar att denna interdependensteori även kan appliceras 
på relationen mellan internationella givare och den mottagande staten. Ofta har 
staten i den sydliga sfären, precis som organisationer, brist på finansiella resurser 
och därmed kan den internationella sfären få makt över den förra. Med makt 
menar vi möjligheten att applicera sina policys på en stats politik.   

Med nedanstående governance-modell vill vi illustrera våra ovanstående 
resonemang om beroende och därmed vikten av att samarbeta och integrera för att 
kunna vända HIV/AIDS-kurvan. Figuren är en generaliserad modell som 
illustrerar de sammanflätningar av aktioner, processer och strukturer som finns i 
den politiska kontexten. Ingen studie kan helt analysera de kausala samband som 
finns i det institutionella arrangemanget. Den mest informativa studien, menar 
Richard Scott, är den som begränsar sig till att spåra effekter från framträdande 
samarbeten mellan enstaka nivåer (Scott, Richard 2001:196). Med detta motiverar 
vi vårt val att endast titta på aktörerna: det civila samhället, staten och det 
internationella givarsamfundet och dess integration och samarbete vid HIV/AIDS-
bekämpningen i Uganda och Botswana. Relationen mellan dessa tre aktörer blir 
även våra operationaliseringar av begreppet governance.    
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Figur 2.  Multilevel governance modell, Källa: inspirerad av Scott, 2001. 
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3 Ugandas HIV/AIDS-
bekämpning  

I detta avsnitt ges först en kort introduktion till Ugandas politiska, ekonomiska 
och sociokulturella utveckling sedan självständigheten och HIV/AIDS-
utvecklingen. Därefter behandlas civila samhällets, statens och internationella 
givares agerande och interaktion vid skapande och implementering av Ugandas 
HIV/AIDS-policys. Avslutningsvis görs en analys med hjälp av det teoretiska 
ramverket för att förklara det civila samhällets roll och den politiska interaktionen 
vid Ugandas HIV/AIDS-bekämpning. 

3.1 Landets förutsättningar 

Uganda blev självständigt från Storbritannien 1962. Under de efterkommande 
åren drabbades landet av inbördeskrig och oroligheter. Yoweri Museveni to 
makten efter en statskupp 1986 och med hans ledarskap har visst tillstånd av fred 
kunnat införas (Jeppson, 2004:17). Uganda var under vår tidsperiod en stat med 
auktoritära drag, dock förekom det vissa demokratiska inslag såsom införandet av 
ett system med lokalt styrande, s.k. decentralisering, och val, men någon 
opposition tilläts inte (Kampe, 2006; Freedom  House, 2003b). Uganda var under 
vår tidsperiod ett fattigt land vars primära exportkälla var jordbruksprodukter. 
Sociokulturellt är Ugandas befolkning uppdelat i ca. 40 olika grupper efter 
språktillhörighet. De är mestadels organiserade hierarkiskt efter 
patrilinjärstruktur7 i kunga- och hövdingedömen (Allen och Heald, 2004:1141; 
Nationalencyklopedin, 2006b).  

Första fallet av misstänkt HIV-symptom framkom i början av 1980-talet 
och bekräftades 1983 (Heald och Allen, 2004:1148). Landet har sedan början på 
1990-talet uppvisat indikationer på nedgång av HIV/AIDS-infektioner. I slutet av 
1980-talet uppmättes prevalensen på vissa områden till 30% och innan 1995 hade 
nivån minskat till 7%. Dock var prevalensen långt ifrån 30% på alla områden, 
snarare låg nivån på 15% i genomsnitt (Parkhurst, 2005:574). Den kombinerade 
effekten av inbördeskrig och fattigdom skapade grunden för spridning av viruset 
till övriga delar av befolkningen genom högriskgrupper såsom prostituerade, 
soldater och lastbilschaufförer (Putzel, 2004b:21).  

 
                                                                                                                                                         
 
7 Härstamning räknad endast genom män (Nationalencyklopdin,2006c) 
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3.2 Skapande av HIV/AIDS-policys 

1986 tillsattes en kommitté för att förebygga HIV/AIDS, kallad the National 
Committee for the Prevention of AIDS (NCPA) med president Museveni som 
ordförande. I NCPA ingick även WHO och UNICEF och därutöver gick 10 av de 
36 platserna till NGO:s och religiösa grupper som arbetade med HIV/AIDS-
frågor. Samma månad skapade Hälsodepartementet the National AIDS Control 
Programme (ACP) vilket skulle organisera bekämpningsprocessen. Programmet 
redogjorde för hur hela samhället skulle aktiveras och agera tillsammans för att 
bekämpa HIV/AIDS. Även 1989 års ACP arbetades fram i samarbete med WHO, 
som även gav finansiellt och teknisk stöd till programmen och NCPA (Parkhurst, 
2005:578f; Putzel, 2004a:23; Putzel, 2004b:1133f; Planeringsdepartementet, vol. 
II, 1991:369; Okware, 1987:728).  

I planerna från Planeringsdepartementet och Finansdepartementet över 
vilka projekt som ska ges resurser tillskrivs NGO:s och CBO:s en viktig roll i 
HIV/AIDS-bekämpningen. Staten ansåg det vara samhällets plikt att engagera sig 
i HIV/AIDS-frågan, då den hade låg kapacitet och få resurser. Implementeringar 
decentraliserades till NGO:s och lokala distrikt i syfte att underlätta för staten 
(Parkhurst 2005:578ff; UAC, 1993; Planeringsdepartementet, vol. II, 1991:367f; 
Finansdepartementet, vol I, 1992:52ff)  

1991 övertog Uganda AIDS Commission (UAC) NCPA:s funktion som 
ansvarig för policy-frågor och koordination av HIV/AIDS-programmen i landet. 
Representanter från NGO:s, exempelvis The AIDS Support Organisation (TASO) 
och AIDS Information Center (AIC), gavs fortsatt tillträde till policy-frågor och 
beslut rörandes HIV/AIDS. Enligt TASO har den möjliggörande miljön, 
finansiellt stöd och den inkluderande politiska strategin genom ex AUC bidragit 
till att de kunnat uppfylla sina mål (www.aicug.org; Putzel, 2004:23a; 
TASO,2003c; Court, 2005b:4). UAC skapade 1993, i samarbete med WHO och 
UNDP, The Multi-sectoral Approach to Control AIDS (MACA). Den nya 
officiella HIV/AIDS-strategins riktlinjer var att stärka relationen mellan staten, 
NGO:s och CBO:s ytterligare (Parkhurst 2005:579;UAC,1993). Staten antog i 
MACA en indirekt approach vilket innebar för NGO:s och CBO:s att själva 
bestämma hur de ville arbeta. Denna indirekta strategi menar James Parkhurst 
hjälpte till att på skapa ett multifacetterat sätt att sprida budskapet på (Parkhurst 
2005:584). Statens ansvar i HIV/AIDS-arbetet var främst att mobilisera 
internationellt stöd, koordinera bekämpningen samt att tillhandahålla och 
distribuera resurser och stöd till NGO:s och CBO:s involverade i HIV/AIDS-
frågor. Staten hade därigenom kontroll över finansieringen och distribueringen 
(UAC, 1993:1-7, Parkhurst, 2005:583).Enligt Parkhurst har Uganda till viss del 
fått efterfölja WHO:s, och senare WB:s, policys för att få finansiella resurser då 
deras policys återses i Ugandas  HIV/AIDS-program (Parkhurst, 2005:580f).  

 

http://www.aicug.org/
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3.3 Implementering av HIV/AIDS-policys 

När Museveni kom till makten uppmanade han befolkningen att aktivera sig i 
kampen mot AIDS. Det framhölls som en medborgerlig plikt och skulle 
genomföras genom öppenhet, kommunikation och starkt ledarskap från statlig till 
gräsrotsnivå (Green et al, 2006). 1986 års ACP inleddes med en intensiv 
mediekampanj 1987-88 innefattande radio, reklampelare, skrivet material och en 
samhällsmobilisering av gräsrotsorganisationer (USAID, 2002:4; Allen och 
Heald, 2004:1148). Genom skapandet av MACA 1993 utökades 
implementeringen med utbildning av lokalt baserade ledare och rådgivare vilka i 
sin tur engagerade och utbildade befolkningen i kampen mot HIV/AIDS. Dessa 
två kontrollprogram innebar inte bara information och utbildning från statligt håll 
utan även en stor decentralisering till lokal nivå. NGO:s och CBO:s skapade en 
kulturellt anpassad implementering av budskapet, att förändra beteendet, genom 
personliga nätverk och öppen kommunikation mellan människor. Genom 
tillämpningen av flersektorstrategin involverades förutom de traditionella 
hälsoarbetarna medicinmän och barnmorskor även icke-traditionellt HIV/AIDS-
arbetande grupper såsom politiska, lokala samhälls- och religiösa ledare, lärare, 
affärsmän och kvinno- och ungdomsgrupper. Flera av grupperna fick även 
internationellt stöd från bl.a. USAID (Green et al, 2006; Marum, 2002:8; USAID, 
2002:4f,10).  

Mediekampanjens budskap löd ”stick to one partner”,”love faithfully” 
och ”zero grazing” (vilket ungefär betyder att vara trogen). Informationen spreds 
genom att presidenten, ministrar, häslo- och sjukvårdsarbetare, NGO:s, INGO:s 
och privatpersoner talade öppet om senare sexuell debut, avhållsamhet och att 
hålla sig till en partner. Kampanjen innehöll lite förespråkande av 
kondomanvändning då presidenten och andra ministrar ansåg det vara oafrikanskt 
och förespråkade istället familjevärderingar. Motviljan avtog i mitten av 1990-
talet och genom Hälsodepartementet distribuerades kondomer till NGO:s och 
hälsocenter (Allen och Heald, 2004:1148; USAID, 2002:10).  
          Exempel på det civila samhällets arbete är TASO som bildades 1987 då de 
såg behovet av stöd för människor som levde med HIV/AIDS.  De blev då 
pionjärer med ett koncept av förebyggande, stöd och vård för att förhindra 
stigmatisering, vilket innebär utstötande av människor med HIV/AIDS. Enligt 
dem själva har de dels varit föregångare med utbildning rörande HIV/AIDS, dels 
bidragit till att sätta HIV/AIDS på agendan och fått de nationella och 
internationella sfärerna att uppmärksamma sjukdomen så tidigt (TASO,2003 a, b).  

Nyskapande var även AIC som 1990 öppnade ett testcenter i Kampala 
vilket erbjöd frivillig och anonym testning med tillgång till provsvaren samma 
dag. AIC skapades av NGO:s, professionella inom HIV/AIDS-området och 
Hälsodepartementet (Nyago, 2005:2f; www.aicug.org; TASO,2003c).  

Många kvinno- och ungdomsorganisationer var även engagerade och 
exempelvis startades 1993 Straight Talk som innebär informationsspridning 
genom tidning, radio och diskussionsgrupper för ungdomar (SIDA, 2004:2; Green 
et al., 2006). En tidig mobilisering av religiösa ledare från alla samfund 

http://www.aicug.org/
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resulterade i deras aktiva deltagande i HIV/AIDS-utbildning och förebyggande 
åtgärder (Green et al., 2006; USAID, 2002:6f). Ett exempel är NGO:n Uganda 
Moslem Supreme Council HIV/AIDS-programme som anpassade HIV/AIDS-
informationen för muslimer (Nyago, 2005:4). Child Rights Advocacy and 
Community HIV/AIDS Initiative är förespråkare och aktivister för barns rättigheter 
och ger barn som förlorat sina föräldrar i AIDS basala nödvändigheter (Nyago, 
2005:16). 

Även hövdingar och lokala råd var viktiga i HIV/AIDS-arbetet. De gavs 
befogenheter såsom att övervaka och följa upp implementeringar som gjorts. Då 
de flesta grupperna i Uganda har hierarkisk struktur gavs de direktvalda 
rådsledarna ett mycket stort inflytande över de unga (Allen och Heald, 
2004:1149ff). Genom att hela samhället var engagerat i bekämpningen ledde det 
till att både samhället generellt och riskgrupperna kunde nås utan att skapa 
stigmatisering (Green et al, 2006; USAID, 2002:4f).  

3.4 Vilken roll har det civila samhället haft i Ugandas 
HIV/AIDS-bekämpning? 

Det civila samhällets funktion som samarbetspartner till staten bekräftas i Uganda 
då de fått delta i skapandet av HIV/AIDS-policys och dessas implementering. 
Detta kan ses i att bla. AIC och TASO har fått tilldelade platser i NCPA och AUC 
och då bekräftas även dess roll som kunskapskälla och agendasättare genom att de 
då kan uppmärksamma staten på problem inom HIV/AIDS-området. Vid 
implementeringen kan samarbete även ses i att uppgifter decentraliserades genom 
flersektorstrategin i MACA. Genom den inkluderades fler än de traditionella 
HIV/AIDS-bekämpande aktörerna vilket därmed även utökade det civila 
samhällets roll (Kampe, 2006). Av dessa kan exempelvis nämnas samarbetet 
mellan staten och de religiösa ledarna. Vi ser det som en viktig faktor för de 
lyckade implementeringarna och ändrandet av det sexuella beteendet då religionen 
har en stark inverkan på befolkningens liv (Rwabukwali, intervju 2006). De 
religiösa ledarna motarbetade därmed inte HIV/AIDS-bekämpningen utan den 
fick istället stöd och kunde anpassas efter religion och kultur om tex. hur sexuella 
relationer bäst diskuteras. Detta samarbete, menar vi, har varit bidragande för 
kurvans nedgång (Putzel, 2004a:26f).  

        En annan funktion som överensstämmer med teorin är det civila 
samhällets roll som behovsavläsare. Genom decentraliseringen fick HIV/AIDS-
samhället ett stort utrymme att själva bestämma utformning och implementering 
av projekten vilket ledde till en flexibel och kulturellt anpassad implementering. 
Däri bekräftas deras kunskap om behov och närhet till samhället. Det kan även ses 
i att TASO och AIC var de som först uppmärksammade de HIV/AIDS-drabbades 
behov ex. att tala om sina problem, få vård och att ha tillgång till testcenter (Rau, 
2006:286, 289).  
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I empirin bekräftas även det civila samhällets funktion som utbildare 
vilket kan ses i flera organisationers arbete samt att det gavs som direktiv vid 
implementering av de statliga planerna. Allen och Heald framhåller det civila 
samhällets roll som utbildare och informationsspridare i Uganda i slutet på 80- 
och i början på 90-talet som den mest betydande faktorn för nedgången i 
HIV/AIDS-antalen (Allen och Heald, 2004:1149f). Anledningen var att 
människor i Uganda då, till största del, fick sin information genom samtal med 
vänner eller genom andra personliga nätverk och inte igenom massmedia. Viktigt 
var att budskapet då gick fram till dem som levde på landsbygden och icke- 
läskunniga. Det är kommunikation mellan människor och att känna någon som 
lever med sjukdomen som kan överbrygga klyftan mellan att kunna fakta om 
sjukdomen och att faktiskt ändra sitt beteende (USAID, 2002:10, Green et al, 
2006). Flera forskare framhåller det förändrade sexuella beteendet som den 
viktigste orsaken till Ugandas nedgång i HIV/AIDS antal och att 
informationskampanjerna då är förklaringen och inte användning av kondomer, då 
de introducerades först efter att nedgången bekräftats 2001 (Allen och Heald, 
2004:1148; USAID, 2002:9, Rwabukwali, intervju 2006).  

Den statskontrollerade funktionen är begränsad i Uganda då president 
Musevenis till stor del själv har styrt bekämpningen och genom statens auktoritära 
karaktär (Putzel, 2004a:26f).   

Det civila samhällets funktioner som kunskapskälla, behovsavläsare, 
agendasättare, utbildare och samarbetspartner bekräftas i Ugandas HIV/AIDS-
bekämpning men inte statskontrollerande och de har genom den multisektorala 
strategin fått en betydande roll i HIV/AIDS-arbetet.  

3.5 Hur har det civila samhället interagerat med 
staten och det internationella givarsamfundet vid 
HIV/AIDS-bekämpningen i Uganda?  

Relationen en auktoritär stat har till det civila samhället bekräftas i Uganda då de 
styrande uppmanade det civila samhället att aktivera sig i HIV/AIDS-
bekämpningen och arbeta utifrån statens mål, då de själva hade brist på resurser 
(Putzel, 2004a:26, Finansdepartementet, vol I, 1992:52ff). Statens auktoritära drag 
möjliggör till tvång och mobilisering av det civila samhället och det är en av 
grunderna till det civila samhället varit aktivt och växt sig starka i Uganda - staten 
har krävt det av samhället. I detta ses tydligt hur staten sätter juridiska gränser för 
det civila samhällets utrymme. Den tydliga avsaknaden av politiska åsikter hos 
organisationer och att de istället återfinns inom den sociala sfären överensstämmer 
med den auktoritära regimens funktioner. Även begränsningarna genom till 
gången av resurser och tillträde till politiska organ kan ses i empirin, genom att 
staten skötte all distribuering av resurser samt var de som bestämde vilka som fick 
tillträde till råden. Genom ovanstående maktutövning bekräftas det civila 
samhällets beroende av staten.  
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Genom tillämpningen av flersektorstrategin inkluderandes det civila 
samhället i politiska organ och vid implementeringen. Det civila samhället fick då 
utrymme att själva bestämma utformning och implementering av projekten. Dock 
fick organisationer även direktioner från staten för hur implementeringen skulle 
ske så viss kontroll över hur samhället arbetade fanns. Vi anser det dock vara ett 
tecken på den sammanlänkning governance-teorin påvisar och att staten är 
beroende av organisationers flexibilitet, expertis och behovsavläsning.  

En tydligt internationell inblandning kan ses då WHO och UNDP var 
delaktiga i utformningen av ACP:na samt att WHO gav finansiellt stöd och deltog 
i NCPA tillsammans med UNICEF. Problem som kan uppstå enligt teorin är att 
det internationella givarsamfundet har förutbestämda idéer om hur bekämpningen 
bör utföras och ställer krav utifrån dessa. Någon konflikt tycks inte ha funnits 
under vår tidsperiod och en anledning till detta kan ha varit Ugandas starka och 
kontrollerande roll över vart och hur det finansiella stödet skulle distribueras. 
Dock menar Parkhurst att viss eftergivning fanns för WHO, och senare WB, 
policys (Parkhurst, 2005:580), men en inkludering av det civila samhället tycks ha 
varit Ugandas egna policyval. Uganda var p.ga. sin dåliga ekonomi beroende av 
den internationella finansieringen och därmed överensstämmer empirin med 
teorin. Genom att staten till största del distribuerat resurserna till det civila 
samhället och inte direkt från det internationella givarsamfundet, skapades inget 
beroende mellan de två sistnämnda och därmed bekräftas inte den delen av teorin. 
Troligare är att organisationernas beroende av staten fördjupades. 
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4 Botswanas HIV/AIDS-
bekämpning   

I detta avsnitt ges först en kort introduktion till Botswanas politiska och 
ekonomiska utveckling sedan självständigheten, dess sociokulturella mönster, 
HIV/AIDS-utvecklingen och det civila samhället i landet. Därefter behandlas 
civila samhällets, statens och internationella givares agerande och interaktion vid 
skapande och implementering av Botswanas HIV/AIDS-policys. Avslutningsvis 
görs en analys med hjälp av det teoretiska ramverket för att förklara det civila 
samhällets roll och den politiska interaktionen vid Botswanas HIV/AIDS-
bekämpning. 

4.1 Landets förutsättningar 

Botswana blev självständigt 1966 från Storbritannien, året därpå upptäcktes 
diamantfyndigheter vilket tillsammans med boskap och turism har bidragit till att 
landet har haft en positiv ekonomisk utveckling (Ui 2003:10, 13-14). Botswana 
har varit en demokrati sedan självständigheten. Under vår tidsperiod var Quett 
Masire ledare för Botswanas Demokratiska parti, som styrt landet sedan 
självständigheten (Ui, 2003:10-11). Botswanas demokrati ifrågasätts då partiet 
suttit oavbrutet genom åtta val och det civila samhället anses svagt och inaktivt då 
den Bostwanska staten ger lite utrymme för organisationer (Orvis,2001, Molutsi 
och Holm,1990 ). Därmed finns det en risk att partiet endast tillåter val då det inte 
finns någon opposition som kan utmana dem (Pzerworski et al., 2000:23; 
Maundeni, 2004:10). Om Botswana är en demokrati beror på vilken definition 
som används. Vi anser Botswana under vår undersökta tidsperiod var en 
demokrati då de hade öppna och fri val, men det fanns förbättringar att göra för 
pluralismen (Freedom House,2003a).  

Sociokulturellt utgör Tswana majoritetsbefolkningen i Botswana. De 
bildar ett kungarike vilket styrs genom ett hierarkiskt hövdingsystem. Deras 
försörjning bygger på boskapsskötsel och de har ett gemensamt språk 
(Nationalencyklopedin, 2006a). Botswanas HIV/AIDS-problem började 1985 med 
det första officiella HIV/AIDS-fallet och prevalensen har stigit kontinuerligt 
sedan upptäckten gjordes. Idag är nivån ca 40% och ses vara det största hotet mot 
landet (UNAIDS,2006).  
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4.2 Skapande av HIV/AIDS-policys 

Det första fallet av HIV i Botswana rapporterades 1985 och regeringen tog då 
hjälp av internationella organisationer för rådgivning, vilket resulterade i Short 
Term Programme (Finansdepartementet, 1991:379; Heald, 2006:32). 1989 kom 
Medium Term Plan for the Prevention and Control of HIV/AIDS in Botswana, 
MTP I, vilken hade utarbetats tillsammans med WHO och UNAIDS. I 
utvecklandet av programmet och vid implementeringen hade Hälsodepartementet 
en ledande roll, men staten uppmanade till stöd och assistans i HIV/AIDS-arbetet 
även från andra sektorer och NGO:s. Finansieringen och resurserna som avsattes 
till HIV/AIDS-bekämpningen var begränsade (Allen och Heald, 2004:1144; 
Hälsodepartementet, 1993:1).  

      Även Botswanas National Policy on HIV/AIDS som utgavs 1993, 
utarbetades i samarbete med ovannämnda internationella organisationer. Policyn 
hade en uttalad flersektoral strategi och alla sektorer i samhället uppmanades att 
engagera sig med tekniskt stöd från staten men samtidigt tilldelades olika roller av 
staten. Utvalda politiska ministerier utsågs till nyckelaktörer i arbetet, men NGO:s 
och CBO:s tillskrevs en ledande roll i HIV/AIDS-förebyggande och vård. De 
ansågs utgöra bra samarbetspartners pga. flexibilitet i respons och implementering 
samt att de hade bra kunskap om samhället. Staten ville även skapa ett nationellt 
AIDS-råd efter Ugandas modell, där alla sektorer skulle få tillträde och kunna 
delta i HIV/AIDS-arbetet men det blev verklighet först efter vår undersökta 
tidsperiod (Hälsodepartementet, 1993:4ff, 8-11; Court, 2005a:2ff; Allen och 
Heald, 2004:1150; Heald, 2006:38).   

4.3 Implementering av HIV/AIDS-policys   

I The Short Term Programme innefattades kampanjen: Avoiding AIDS is as easy 
as ABC - Abstain, Be faithful, Condomise, vilken skulle öka den allmänna 
utbildningen, medvetenheten och förebyggandet av HIV/AIDS och lanserades av 
Hälsodepartementet i samarbete med WHO 1987-88. Kampanjen spreds med 
hjälp av radio och press samt genom dekaler, affischer och T-shirtar där det stod 
”AIDS Kill”, ”Use Condoms” och ”Stick to one partner” Det var mycket aktivitet 
runt ämnet och lokala möten hölls men runt 1989 hade diskussionen avtagit och 
människor talade istället om AIDS som radiosjukan som den var allmänt känd 
genom kampanjen, men en undersökning visade att ingen tycktes ha sett några 
bevis eller visste vad det handlade om (Ingstad, 1990:29f; Allen och Heald, 
2004:1144). Problematiken låg i att utbildningskampanjerna varken var 
trovärdiga, då få kände någon infekterad, eller var anpassad för den afrikanska 
kulturen samt att kampanjen var på engelska.  

Många blev förolämpade av kampanjen då det i Botswana finns en ovilja 
att tala öppet om sex. Reaktionen mot kondomanvändning blev därför intensiv 
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och medförde att kampanjen ignorerades eller öppet motsattes av kyrkor, föräldrar 
och äldre som ansåg den vara omoraliskt. Detta föranledde en alternativ 
diskussion vilken grundades i Tswanas trosföreställningar och förståelse som 
menade att det istället var kondomen som orsakade spridningen då deras tro anser 
sex och blodutbyte vara hälsosamt och att en förklaring till sjukdom är förgiftning 
förorsakad av brytande av sexuella tabun - vilket då kondomen skulle göra 
(Ingstad, 1990:32f, Allen och Heald, 2004:1145). Misstankarna utökades då 
spåmän, medicinmän, kyrkomän och lokala grupper uteslöts från deltagande i 
utbildningskampanjerna. Regeringens budskap gick därför tvärt emot med den 
inofficiella diskursen och då det inte fanns forum för diskussion och debatt bidrog 
det till att modernisering, däri kondomen, av många förknippades med omoral 
(Allen och Heald, 2004:1145; Heald,2006:34). Staten tillhandahöll både 
medicinska- och utbildningsinsatser för allmänheten och utryckte i sin 
utvecklingsplan från 1991 en intention om att involvera det civila samhället i 
projekt rörande bekämpningen av HIV/AIDS (Heald, 2006:33; 
Finansdepartementet, 1991:379).  

1992 infördes den första årliga nationella HIV/AIDS-testningen, men i 
efterföljande kampanjer var insatserna svaga och implementeringarnas effektivitet 
uteblev då de avslutades halvvägs, samt att diskussionerna mellan människor 
tystnade till följd av stigmatisering (Heald, 2006:33ff). Även involvering av 
NGO:s, lokala och religiösa grupper och lokala råd i kampen mot HIV/AIDS var 
minimal då staten antog en kontrollerande inställning med centrering till 
Hälsodepartementet. En tröghet fanns för organisationer, då krav ställdes på att få 
HIV/AIDS-relaterade aktiviteter godkända av statens institutioner innan de 
utfördes (Allen och Heald; 2004:1150; Heald, 2006:38; Court, 2005:2ff). 
Botswana ansågs 1991 vara ett medelinkomstland och många internationella 
givare valde därför att lämna landet vilket gjorde att staten egenhändigt fick 
bekosta HIV/AIDS-bekämpningen (Maipose et al, 1996:2; Allen och Heald, 
2004:1154). Utflyttningen missgynnade staten och organisationerna i landet då de 
fick det svårare ekonomiskt och därmed fortsätta sitt arbete (Maudeni, 2004:10; 
Court, 2005a:4).  

4.4 Vilken roll har det civila samhället haft i 
Botswanas HIV/AIDS-bekämpning? 

Då staten under de första åren valde att koncentrera HIV/AIDS-arbetet till 
Hälsodepartementet exkluderades det civila samhället vid bekämpningen. I 
National Policy on AIDS tillskrevs det civila samhället rollen som 
samarbetspartner vid implementering och gavs tillträde till det tilltänkta nationella 
AIDS-rådet. Det indikerar tillviss del8 att staten erkände deras kunskap om 
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HIV/AIDS och roll som agendasättare vilka de enligt teorin innehar. Då de dock 
inte tillämpades i praktiken kan det civila samhället inte tillskrivas funktionerna, 
samarbetspartner och agendasättare.  Då den Botswanska staten i empirin antar en 
centraliserad och kontrollerande roll finns inget nämnt om dess funktion som 
statskontrollerande. 
  Även funktionen som utbildare och informationsspridare är kraftigt 
begränsad då det civila samhället blev exkluderade från kampanjen 1987-88 och 
även 1993 då Hälsodepartementet behöll sin centrala roll. Vi menar att hade staten 
använt sig av det civila samhället hade komplikationer kring 
medvetenhetskampanj 1987 kunnat undvikas. Detta då en av funktionerna det 
civila samhället innehar är behovsavläsning och därmed förståelse för den egna 
kulturen. Vi ser i empirin inte heller tendenser till att det civila har tagit egna 
initiativ vid HIV/AIDS-bekämpning bekräftas inte heller funktionen som 
kunskapskälla och behovsavläsare.  

Det civila samhällets funktioner som samarbetspartner, agendasättare, 
statskontrollerande, utbildare, kunskapskälla och behovsavläsare bekräftas inte i 
Uganda. Tänkbara anledningar till det är för det första att det civila samhället var 
svagt och fragmenterat under vår tidsperiod, då de flesta organisationer inte 
startades så tidigt (Maundeni, 2004:10). De flesta skapades efter 1995 eller att 
existerande organisationer då övergick till att inkludera HIV/AIDS-relaterat arbete 
till sin ursprungliga agenda. För det andra att befolkningen, och därmed även det 
civila samhället, i början inte förstod allvaret av sjukdomens verkan. De såg 
troligtvis därför inte någon anledning att engagera sig i HIV/AIDS-problematiken 
men vi tror även att stigmatiseringen spelade in. En tredje anledning vi kan se var 
trögheten i att aktiviteter behövdes godkännas innan genomförande. En fjärde är 
att den mer kontrollerande strategin från 1993 kan tänkas ha begränsat 
organisationers utrymme och möjligheter att arbeta med vad de har bäst kapacitet 
till.  

 Det civila samhällets roll i Botswanas bekämpning har därför varit 
begränsat - både genom val gjorda av staten och p.g.a att det civila samhället i sig 
själv var svagt - och därmed kan de roller som teorin tillskrev organisationerna 
inte kunnat sägas ha uppfyllts. 

4.5 Hur har det civila samhället interagerat med 
staten och det internationella givarsamfundet vid 
HIV/AIDS-bekämpningen i Botswana?  

Relationen mellan stat och det civila samhället inom en demokratisk regim 
överstämmer delvis i Botswana. Staten valde i början av sina 
bekämpningsstrategier att använda sig av en mjuk strategi innebärandes 
uppmaningar till det civila samhället att involvera sig i HIV/AIDS-bekämpningen 
men övergick senare till att bli mer kontrollerande dock kan inte en demokrati 
framtvinga organisationers engagemang. Det finns inget som tyder på att de inte 
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skulle ha tillåtits att agera och kommunicera sitt budskap och däri bekräftas teorin. 
Å andra sidan motsägs teorin genom att den Botswanska staten begränsar det 
civila samhället genom att kräva godkännande innan genomförande. Ett annat sätt 
som visar att staten begränsar det civila samhället är att de trots inskrivning i 
National Policy on AIDS inte fick tillträde till rådet (Maudeni, 2004:10). Det 
civila samhällets utrymme kan även begränsas genom tillgång av resurser och 
finansiellt stöd. Men genom att finansiellt stöd gick direkt från internationella 
givare till organisationer kunde inte staten heller ha ekonomisk kontroll över 
organisationer, vilket överensstämmer med demokratiska regimtypens funktion.  

Interaktionen med det internationella givarsamfundet och INGO:s är tydlig 
i Botswana  policyskapande. WHO och UNAIDS var med och skapade 
strategierna som startades mellan 1985-1995 och det kan tydligt ses i 
utformningen av National Policy on AIDS då den efterföljer de principer om 
aktivering och samarbete med det civila samhället som de internationella 
organisationerna och andra biståndsgivare hade som policys i början av 1990-talet 
pga. aid fatigue (Hearn,1999:3; Howell och Pearce, 2001: 4f, 94-98). Det civila 
samhället är omnämnda i de nationella HIV/AIDS-programmen men deras 
inkludering faller sedan bort vid implementering och deltagande i kommissionen. 
En anledning till detta kan utifrån teorin vara att staten genom inkluderingen av 
det civila samhället vill tillgodose de internationella givarnas krav och däri 
bekräftas teorin om asymmetri i relationen mellan stat och internationella 
givarsamfundet.  

Även den interdependens som teorin menade skulle uppstå mellan 
HIV/AIDS-samhällets organisationer och det internationella givarsamfundet 
bekräftas. Det kan ses i att organisationer fick sämre möjligheter att verka då 
givare lämnade landet 1991-1995 (Maudeni, 2004:10, Court, 2005). Detsamma 
gäller även för staten och det kan ses i att implementeringen av planerna tillstor 
del uteblir efter att staten övertagit finansieringen.  
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5  Diskussion 

I detta avsnitt görs en sammanfattande jämförelse av de båda ländernas 
analysresultat för att besvara vår resterande fråga: Kan eventuella skillnader i det 
civila samhällets deltagande i HIV/AIDS-bekämpning förklara ländernas olika 

HIV/AIDS-utfall? Vårt resultats giltighet kommer därefter att diskuteras genom att 
vi resonerar kring andra möjliga förklaringsfaktorer.  

5.1 Jämförelse mellan Uganda och Botswanas 
HIV/AIDS-bekämpning 

Likheterna mellan Ugandas och Botswanas HIV/AIDS-bekämpning är få men 
deras kampanjer inleddes ungefär samtidigt och internationell expertis 
efterfrågades då. 

 Uganda antog i sitt HIV/AIDS-arbete en flersektorstrategi vilken 
inkluderande alla nivåer av samhället, från implementeringen till samarbete i 
politiska organ. Den möjliggjorde för att det civila samhället kunde agera 
samarbetspartner, agendasättare, utbildare, behovsavläsare och kunskapskälla i 
Uganda. I Botswana koncentrerades HIV/AIDS-bekämpningen till 
Hälsodepartementet och ledande politiker och exkluderade därmed det civila 
samhället från politiska HIV/AIDS-organ och i praktiken från implementeringen 
av nationella HIV/AIDS-policys. Det civila samhället kunde därmed inte utöva de 
funktioner som de enligt teorin kunde anta. 

 Den ugandiska staten mobiliserade och engagerade det civila samhället 
kring statens HIV/AIDS-bekämpning och mål. Samtidigt antog de en 
decentraliserande och indirekt strategi som skapade en öppenhet för hur det civila 
samhället kunde engagera sig i problematiken. I Botswana är statens roll mer 
komplicerad då den i sina policys uppmanar det civila samhället att engagera sig 
medan den i praktiken koncentrerar arbetet till Hälsodepartementet.  

    Den internationella påverkan på Ugandas HIV/AIDS-bekämpning blev inte 
lika påtagliga som i Botswana då den ugandiska staten själva till stor del bestämde 
utformningen av policys och distribuering av resurser och finansiering. För det 
civila samhällets ledde det till ett större beroende av staten. I Botswana kan det 
internationella givarsamfundets inflytande ses tydligt i de kampanjer som 
skapades. Gällande finansiering och resurser hade det civila samhället möjlighet 
till kontakt direkt med internationella givare vilket kan ses i att de liksom staten 
drabbades hårt när dessa lämnade landet. En likhet Uganda och Botswana har är 
att de båda var beroende av det internationella givarsamfundets resurser och 
finansieringar. 
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I Uganda har bekämpningspolicyn varit anpassad efter deras kulturella 
mönster då avhållsamhet valdes framför kondomen. Anledningen till detta var 
bl.a. det samarbete som staten ingått med de religiösa samfunden. Följderna av 
samarbetet var att de religiösa samfunden inte motarbetade HIV/AIDS-
bekämpning. I Botswanas fall valde staten att använda sig av kondomer i sin 
HIV/AIDS-kampanj och därigenom fick HIV/AIDS-arbetet inget fäste i den 
lokala kulturen och ingen öppenhet skapades kring ämnet - då HIV/AIDS ansågs 
höra ihop med kondomer och därmed omoral.  

Resultatet av jämförelsen visar att det är stora skillnader i hur de båda 
ländernas civila samhälle deltagit i HIV/AIDS-bekämpningen. Det civila 
samhället har involverats i Ugandas HIV/AIDS-bekämpning, där HIV/AIDS-
antalet har gått ned, men till större del uteslutits i Botswanas där antalet har 
fortsatt att stiga. Detta bekräftar vår tes, att inkluderingen av det civila samhället i 
HIV/AIDS-bekämpningen har betydelse för kurvans nedgång. Men hur stark är 
denna koppling? 

5.2   Diskussion rörande resultatets giltighet 

Vi är medvetna om att vi har fått vårt ovanstående resultat utifrån vårt teori- och 
metodval, material och tidsperspektiv. Vårt val att applicera det civila samhällets 
funktioner vid demokratisering på HIV/AIDS-bekämpning kan ifrågasättas då 
områdena har olika normativa och institutionella mål. Vi anser dock att båda vill 
allmänhetens bästa och att de funktioner vi har valt att ge det civila samhället är 
tillämpbara vid HIV/AIDS-bekämpning, med vid val av andra funktioner skulle 
kanske annat resultat vara möjligt.  

Materialtillgången beror tillstor del på vad de internationella givarna har 
valt att dokumentera, då dokumenteringen i Afrika inte är utbredd. Hade vi haft 
tillgång till mer primära källor från lokala NGO:s, då kanske främst från 
Botswana, hade resultatet kanske kunnat se annorlunda ut. Om tidsperioden hade 
utökats till att sträcka sig fram till nutid, hade vi kanske kommit fram till andra 
resultat då Botswanas HIV/AIDS-bekämpning först kom igång ordentligt runt 
1997 och efter (Court, 2005a:2, 5f; www.avert.org, 2006). Vi har även svårt att 
styrka vårt resultat då vi inte mäter graden av påverkan utan bara om de har varit 
delaktiga.  

Vi vill utifrån vår jämförelse föra fram att det civila samhället har haft en 
värdefull funktion vid HIV/AIDS-bekämpningen i Uganda och bör därför 
inkluderas vid policyskapande och implementering. Utifrån jämförelsen vill vi 
dock inte befästa att om staten inte inkluderar det civila samhället i HIV/AIDS-
bekämpningen kommer kurvan att stiga, utan vi vill endast stärka vår tes genom 
Botswana – att det civila samhället har betydelse vid HIV/AIDS-bekämpning och 
bör inkluderas.   

Det civila samhället medför inte endast positiva effekter utan dess roll i 
HIV/AIDS-bekämpningen bör även problematiseras. Enligt Ainsworth och 
Teokul finns ett genomgående bekymmer med duplicering av arbete vilket skapas 

http://www.avert.org/
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p.ga. bristande kommunikation och samordning mellan organisationerna. Bättre 
koordinering mellan det civila samhället, staten och INGO:s som arbetar i landet 
hade minimerat detta problem (Ibid). Organisationers arbete tenderar även att vara 
kortsiktigt planerade vilket medför problem för staten som planerar långsiktigt. 
Arbetet tenderas även att vara småskaligt och växer sig sällan till fler än 10 
personer (Ibid). Ytterligare ett problem, enligt Rwabukwali, är i Uganda, att det 
civila samhälles organisationer är alldeles för många. Han menar att trots att 
arbetstillfällen skapas är de ofta bara temporära och bidrar inte till den allmänna 
ekonomiska utvecklingen för hela landet (Rwabwukali, intervju 2006). 

Det finns, som vi framlagt i vår studie, vissa handlingar och åtgärder som 
endast staten har kapacitet att erbjuda. Exempelvis resurser och koordinering av 
arbetet vilket det civila samhället inte har möjlighet att tillhandahålla. Staten 
måste bistå det civila samhällets implementeringar och policy-skapande för att det 
ska få effekt (Ainsworth och Teokul, 2000:56f). Även det internationella 
samfundet innehar en värdefull roll i HIV/AIDS-bekämpningen med deras 
finansiella resurser och expertis till det civila samhället och staten. Civila 
samhället kan även vara beroende av det internationella givarsamfundets policys 
genom deras förespråkande av att det civila samhället ska inkluderas i 
utvecklingssammanhang, som i fallet Botswana.  

Med denna diskussion vill vi framföra att det krävs samarbete och 
integrering mellan det civila samhället och stat samt internationella givare för att 
lyckas vända HIV/AIDS-kurvan. Detta då det civila samhällets funktioner är 
beroende av staten och det internationella givarsamfundet. Detta är en av de 
slutsatser vi vill föra fram.        

   

5.3  Andra möjliga förklaringsfaktorer 
 

En komplikation i vår studie är det faktum att länderna har skilda regimtyper och 
den inverkan det kan ha på HIV/AIDS-bekämpning. Uganda har haft 
befogenheter vid sin mobilisering av det civila samhället som Botswana saknat. 
Vi har försökt överkomma detta genom att göra separata fallstudier men olikheten 
kvarstår. Dock anser vi att alla stater, oberoende av regimtyp, kan samarbeta med 
det civila samhället, ge dem resurser och befogenheter. Problemet kan dock vara 
om landet kan engagera det civila samhället, men lösningen, anser vi, kan helt 
enkelt vara rätt miljö och incitament.  

En annan nämnd förklaring till nedgången av HIV/AIDS-kurvan är vikten 
av en engagerad och ansvarstagande ledare för att bekämpa HIV/AIDS. Ugandas 
president har varit en förebild på vissa områden inom HIV/AIDS-arbetet, men 
framförallt var han föredömlig i sitt engagemang och sina åtaganden såsom 
involverandet av internationella givarsamfundet. Att han använde råd från 
experter och talade öppet om sjukdomen och använde sig av det civila samhället 
var även det föredömligt (Putzel, 2004b:24ff). Om vi jämför med Botswana så 
förändrades både politiken och diskursen i landet efter att President Mogae 1998 
tagit en aktiv del i arbetet, bl.a genom att uppmana mer kraftfullt det civila 
samhället att bli mer involverade (Allen och Heald,  2004:1147) och ökade det 
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finansiella stödet till HIV/AIDS-bekämpningen. Idag ser Botswanas HIV/AIDS-
bekämpning ut som de internationella givarna policys - med inblandning av det 
civila samhället (Court, 2005:2f).  

En annan möjlig påverkande faktor är hur ländernas ekonomiska situation 
påverkas av HIV/AIDS-epidemin och om det då utgör incitament för regeringarna 
att bekämpa den. Ugandas största exportvaror bygger till stor del på jordbruk 
vilket kräver arbetsintensiv marknad och landets ekonomiska situation påverkades 
därför av antalet HIV/AIDS-dödsfall. Detta gjorde att Uganda, förutom ett socialt, 
även hade ett ekonomiskt intresse av att stoppa epidemin, tillskillnad från 
Botswana, vars ekonomi bygger på diamanter, boskap och turism och det fanns 
därför inga ekonomiska incitament för att stoppa HIV/AIDS (Allen och Heald, 
2004:1145, 1151). En ytterligare möjlig förklaringsfaktor är den sociokulturella 
strukturen i länderna. Men i både Uganda och Botswana finns det en tradition av 
bantukultur och patrilinjär/hierarkisk struktur och därmed kan inte denna faktor 
förklara de olika utfallen.  

 Sammanfattningsvis finns många andra möjliga förklaringsfaktorer till 
HIV/AIDS-kurvans nedgång. Vi har valt att diskutera dem som vi anser kan ha en 
förklaringskraft och därmed medvetet exkluderat andra. De två första redogjorda 
faktorerna anser vi har haft en betydelse för HIV/AIDS-kurvans nedgång. 
Framförallt ledarskapets betydelse vill vi föra fram som en bidragande orsak till 
HIV/AIDS-kurvans nedgång i Uganda och uppgång i Botswana. Vårt svar på den 
tredje frågan är att det civila samhällets deltagande i HIV/AIDS-bekämpning inte 
ensamt kan förklara ländernas olika HIV/AIDS-antal utan att det istället ska ses 
som en av flera förklaringsfaktorer.   
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6      Sammanfattning 

Avslutningsvis summeras vår studie genom kortfattade svar på frågeställningarna. 
Vilken roll har det civila samhället vid HIV/AIDS-bekämpning i Uganda och 

Botswana? I Uganda har det civila samhället aktivt deltagit i HIV/AIDS-
bekämpningen genom att vara samarbetspartner, agendasättare, behovsavläsare, 
kunskapskälla och utbildare. I Botswana har det civila samhället inte haft en 
framträdande roll under vår tidsperiod, då staten inte inkluderade dem i praktiken 
och att staten först tog tag i problemet på allvar efter vår undersökta tidsperiod. 

 Hur har det civila samhället interagerat med staten och det 
internationella givarsamfundet vid HIV/AIDS-bekämpning i Uganda och 

Botswana? Sammanfattningsvis för Uganda har interaktionen och samarbetet 
mellan det civila samhället och staten varit omfattande och aktivt. I Botswana har 
det civila samhället inte de möjligheter som de bör ha i en demokrati då staten har 
en stark centralisering. Samarbete och interaktionen mellan det civila samhället 
och staten har i HIV/AIDS-kontexten varit väldigt begränsad. I båda länderna 
märks samarbete och interaktion med internationella givare genom finansiella 
resurser och expertis.  

Kan eventuella skillnader i det civila samhällets deltagande i HIV/AIDS-

bekämpningen förklara ländernas olika HIV/AIDS-utfall? Efter vår jämförelse 
mellan Uganda och Botswana uppmärksammades stora skillnader i involverandet 
och deltagandet av det civila samhället. Vi vill dock vara försiktiga i våra 
utlåtanden då det finns flera förklaringsfaktorer som kan ha påverkat HIV/AIDS-
kurvans nedgång i Uganda och uppgång i Botswana. Generaliseringar kan inte 
göras då HIV/AIDS-situationen är kontextberoende. Vi anser dock att det civila 
samhället har en viktig funktion vid HIV/AIDS-bekämpning vilket blir väldigt 
tydligt i Ugandas fall, och bör därmed inkluderas i implementeringar och i 
politiska organ. Dess funktioner begränsas och möjliggörs dock av staten och det 
internationella givarsamfundet. Dessa måste bistå det civila samhället för att dess 
funktioner ska ha möjlighet att verka fullt ut. 

För vidare forskning ges förslagen att undersöka Botswanas nuvarande 
HIV/AIDS-bekämpning, de alternativa förklaringsfaktorerna samt om Ugandas 
HIV/AIDS-modell är tillämpbar på andra länder - något WHO och WB gärna 
anser. Även vidare studier för hur de negativa effekterna av det civila samhället, 
gällande duplicerande arbete och kortsiktighet, kan undvikas, bör göras för att 
HIV/AIDS-bekämpningen kan göras än mer effektiv. 
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