
 
 
INSTITUTIONEN FÖR STATSVETENSKAPER 

 
 
 
 
 
 
 
 

HIV/AIDS-politik i 
Sydafrika 

En innehållsanalys av de tre nationella 
strategiska planerna för HIV/AIDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats i Statsvetenskap 

VT-12 

Författare: Ebba Fagerberg 

Handledare: Henrik Enroth 

 



2 

 

Abstract 

 

South Africa is one of the wealthiest countries in Africa, with a strong currency, high 

BNP per capita and a well-functioning democracy. At the same time, the country is 

severely struck by the ongoing HIV/AIDS-epidemic in the world, with the highest 

amount of infected people, 5.6 million, in the world. This evokes the question whether 

the higher-than-expected incidence of HIV/AIDS might be a result of the policy on 

HIV/AIDS in South Africa over the past two decades. 

 

This essay explores how South Africa’s HIV/AIDS policies have changed over a period 

spanned by three National Strategic Plans on HIV/AIDS, covering the period from 2000 

to 2016. It analyses changes in policy in three key areas: the causal link between HIV and 

AIDS, ARV-medication and HIV/AIDS stigma. This is done through a quantitative 

content analyze that analyzes the approach taken to these three areas in each of the three 

National Strategic Plans from 2000-2005, 2007-2011 and 2012-16.   

 

The conclusion is that government policies, as set out in the National Strategic Plans, 

have changed over time on all issues. As for admitting the causal link between HIV and 

AIDS the attitude has changed from rejecting partly to partly confirming. The most 

significant change is observed as regards the attitude toward the use of ARV-medication: 

from very negative to very positive. As for the emphasis put on the importance of stigma, 

and what kind of stigma is addressed, the analysis shows that the attitude has shifted from 

partly confirming to completely confirming the importance of stigma. While the earliest 

document focused on individual, the latest one takes a wider approach: addressing both 

the individual stigma and the stigma from the local community. 
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1. Inledning 
 

Den utan tvekan största epidemi som härjar i världen idag är HIV/AIDS. Även om det 

idag i större delen av världens länder finns infekterade personer så är det Afrika, och då 

framför allt regionen söder om Sahara, som har drabbats värst. 22,5 miljoner av de totalt 

34 miljoner i världen som är infekterade bor där (UNAIDS). Eftersom länken mellan 

fattigdom och HIV/AIDS är stark, vilket jag kommer att utveckla nedan, är det märkligt 

och oväntat att det är det ekonomiskt starkaste och ett av de politiskt mest stabila 

länderna på kontinenten, Sydafrika, som har drabbats värst med 17,8% av befolkningen 

infekterad av HIV/AIDS (WHO 2). Om man tittar på de tio länder med procentuellt flest 

människor som är infekterade av HIV i världen, så ligger samtliga länder i Afrika söder 

om Sahara, varav Sydafrika placeras på fjärde plats. Om man sedan undersöker 

förhållandet mellan HIV-infekterade och BNP/capita så finner man att det med få 

undantag, i huvudsak endast Botswana, är fattiga länder som har hög procent av HIV-

infekterade människor. Genomsnittet för BNP per capita för de tio mest infekterade 

länderna, Sydafrika undantaget, är 3956 USD/år. Sydafrikas BNP/capita är nästan tre 

gånger så högt: 11 000 USD/år (CIA 1, CIA2). 

 

Just det kontraintuitiva i detta förhållande gör det intressant ur en statsvetenskaplig 

synpunkt att analysera hur Sydafrikas politik för att bekämpa HIV/AIDS har utvecklats. I 

denna uppsats gör jag detta utifrån vad jag argumenterar är den mest auktoritativa källan 

till information om Sydafrikas HIV/AIDS politik, nämligen de tre nationella 

strategiplaner som har tagits fram sedan epidemin nådde Sydafrika i full skala. Syftet är 

att se hur Sydafrikas politik har förändrats över de 16 år som täcks av dessa planer.  

 

Eftersom dokumenten är oerhört omfattande så har jag valt att fokusera analysen på tre 

nyckelpunkter. För det första, den för 2000-talets början tidstypiska debatten om 

orsakssambandet mellan HIV och AIDS. För det andra inställningen till ARV-läkemedel 

(mer kända som bromsmediciner). Och för det tredje hur stigma betonas i dokumenten 
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och även vilken sorts stigma som de fokuserar på. Dessa analyspunkter har jag valt ut 

eftersom de i litteraturen om HIV/AIDS i allmänhet och i synnerhet om epidemin i 

Sydafrika framhålls som nyckelfaktorer för att förklara spridningen av sjukdomen. Detta 

gör att jag har goda förutsättningar att undersöka eventuella förändringar i den officiella 

hållningen till HIV/AIDS.  

 

Jag skall heller inte sticka under stol med att en ytterligare drivkraft för att studera just 

detta material varit det faktum att den tredje strategiplanen som analyseras nyligen 

publicerats. Detta innebär dels att det nu, med tre planer, finns ett material som är stort 

nog för att man skall kunna se utvecklingstrender mellan de olika dokumenten, dels att 

det ännu inte hunnit skrivas några andra studier av alla tre dokument tillsammans, vilket 

borde göra min studie än mer relevant. 

 

 1.1 Disposition  

 

Uppsatsen börjar med ett inledande stycke där det redovisas en kort sammanfattning av 

fallet och varför det är intressant att titta på just Sydafrika och HIV/AIDS-politik och 

vilka analyspunkter som har valts. Sedan så presenteras och definieras de begrepps som 

återkommer i uppsatsen. Efter detta så redovisas det teoretiska sammanhanget utifrån var 

analyspunkterna är valda. För att vidare efter det presentera syfte och frågeställningar 

samt ett metod avsnitt där jag argumenterar för val av fall, metod och material, samt 

redovisar ett detaljerat analysschema som undersökningen har utgått från. Efter detta så 

redovisas resultatet frågeställning efter frågeställning, först med en tabell och sedan med 

en efterföljande diskussion om varför respektive dokument har hamnat i respektive 

kategori. Avslutningsvis så förs en slutdiskussion och några slutsatser dras. 
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2. Definitioner och begrepp 
 

Nedan kommer jag att presentera begrepp och definitioner som har en nyckelfunktion och 

som återkommer i detta arbete. 

 

2.1 Stigma 

 

I det för denna uppsats relevanta sammanhang betyder stigma enligt Svenska Akademins 

ordbok ”synligt yttre tecken av sjukdom” eller ”social vanära” alt/och ”skam” (SAOB 

1989). I en vetenskaplig diskurs innebär HIV-stigma oftast negativa attityder, fördomar, 

dålig behandling och misshandel av människor som lever med HIV/AIDS. Detta i sin tur 

leder till att människor som lever med sjukdomen får sämre sjukvård, utbildning och i 

vissa fall blir uteslutna från deras lokala samhälle (Avert). I den här uppsatsen så 

argumenterar jag att stigma innebär att man upplever negativa attityder, får dålig 

behandling, det vill säga sämre sjukvård, utbildning och rättigheter i samhället och så 

vidare på grund av sitt sjukdomstillstånd. Jag argumenterar vidare att innebörden i orden 

stigma och diskriminering är nära relaterade, eftersom den som blir utsatt för stigma 

oftast upplever någon form av diskriminering efter detta. Det vill säga att, denne upplever 

negativa attityder och att inte ha rätt till samma saker som andra människor i samhället 

när det gäller livsviktiga ting. 

 

2.2 Antivirala Läkemedel 

 

Antivirala läkemedel, eller bromsmediciner, är samlingsnamnet på olika läkemedel som 

används för att behandla HIV. Oftast används flera olika typer av läkemedel tillsammans 

för att förhindra att patienten blir resistent mot läkemedlet. Antivirala läkemedel är idag 

de enda som är vetenskapligt bevisat att kunna fördröja HIV/AIDS sjukdomsförlopp, 

även om de inte kan bota sjukdomen. Forskning har under många år pågått för att försöka 

få fram ett HIV/AIDS-vaccin, men hitintills har försöken varit fruktlösa (Wigzell och 

Malmquist 2012). I den här uppsatsen kommer förkortningen ARV att användas för 

enkelhetens skull om alla olika sorters bromsmediciner. 
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2.3 Treatment (behandling) 

 

I Nationalencyklopedins engelska ordbok översätts det engelska ordet treatment till 

”behandling”,” hantering” på svenska (NE 2012).  Jag finner detta begrepp särskilt 

problematiskt när jag läser de olika strategiplanerna, eftersom betydelsen av ordet 

förändras över tid. I den första planen, National Strategic Plan (NSP) för 2000-2005 talar 

man om att man ska ”Develop guidelines for the treatment and care of HIV/AIDS patients 

in health facilities and the community”(NSP 00-05:22), men man specificerar inte vad 

treatment innebär, är det ARV-läkemedel eller något annat? I NSP för 2007-2011 

definierar man till största delen treatment och ARV som en och samma sak (NSP 07-

11:64). I NSP 2012-2016 är man tillbaka till att i vissa delar av dokumentet inte definiera 

vad treatment betyder, som till exempel när man beskriver treatment som en 

förebyggande handling (NSP 12-16:23) eller när man skriver ”With well-linked services, 

HCT will assist in getting people living with HIV onto treatment speedily, in line with 

national policy guidelines.”(ibid. 40). På båda dessa ställen i texten är det svårt att veta 

vad som menas med treatment. Utifrån detta argumenterar jag att det är problematiskt i 

ett strategidokument om man inte definierar betydelsen av ett ord som treatment. 

Eftersom den enda verkningsfulla behandlingsformen idag är ARV-behandling så ligger 

det nära till hands att tro att det är vad som menas. Frågan uppstår då varför man inte helt 

enkelt skriver ARV, eftersom oklarheten kring användande av ”treatment” kan väcka 

misstänksamhet om att det är en kvarleva från den AIDS-förnekelse som fanns från 

regeringens sida i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. 

 

3. Val av analyspunkter, det teoretiska sammanhanget 
 

På grund av uppsatsens begränsade omfång har jag valt att begränsa min analys av 

materialet till tre olika analyspunkter som den existerande litteraturen särskilt framhåller 

som viktiga för att förstå framväxten och spridningen av HIV/AIDS i Sydafrika, och de 

politiska makthavarnas svar på denna. 
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3.1 Orsakssambandet mellan HIV och AIDS 

 

Att HIV orsakar AIDS vid lång infektionstid är en länk som sedan länge har varit klar för 

forskare (Wigzell och Malmquist 2012, Sabatier 1988:1). Emellertid har detta inte hindrat 

framför allt en framstående sydafrikansk politiker, dåvarande presidenten Thabo Mbeki, 

från att ifrågasätta kopplingen.  Eftersom bl.a. de välrenommerade akademikerna Barnett 

och Whiteside, som bedriver mycket forskning runt HIV/AIDS i den sociala sfären, 

framhåller politiskt ledarskap som ett nödvändigt redskap för att vända AIDS-epidemin 

och för att hjälpa till att förhindra att nya människor blir infekterade (Barnett och 

Whiteside 2002:335), så är det synnerligen relevant att analysera om och i så fall hur de 

dokument jag valt att studera återspeglar denna förnekelse. Jag skall därför nedan ge en 

kort bakgrund till ämnet. 

 

Under sent 1990-tal till tidigt 2000-tal ifrågasatte Mbeki offentligt att HIV orsakade 

AIDS. Han spekulerade också i om ARV-läkemedel var giftiga, och ifrågasatte att de 

kunde hjälpa människor som var infekterade av HIV att leva ett fullödigt liv(Weinel 

2007:749–750). 

 

 Innan Thabo Mbeki blev president 1999 fanns det planer på att starta upp så kallade 

pilotprojekt på olika platser runt om i Sydafrika för att introducera ARV-medicin, som 

framför allt skulle förhindra spridningen av HIV från moder till barn under graviditeten. 

Men i oktober 1999 meddelade regeringen att dessa pilotprojekt inte skulle finansieras av 

staten, främst av anledningen att man trodde att den form av ARV-läkemedel som fanns 

då, AZT, var väldigt giftigt och man skulle därför utreda hur giftigt det var innan man 

kunde börja använda det (ibid. 749-750). 

 

Samtidigt som utredningen pågick samlade Thabo Mbeki en grupp med forskare som var 

uttalat emot att det fanns en länk mellan HIV och AIDS, för att diskutera huruvida ARV-

läkemedel var giftiga för människor eller inte, gruppen gick under namnet ”Presidential 

AIDS Panel”(Fourie 2006:153), vilket fick andra delar av forskarvärlden att rasa. Som 

reaktion på detta skrev 5000 forskare under ”Durban Declaration”, ett dokument som 

insisterade på att HIV orsakade AIDS och som kort före den trettionde AIDS konferensen 
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i juli år 2000 som gick av stapeln i Durban, Sydafrika, blev publicerad i tidskriften 

Nature (Nature (406) 2000:15ff). Vid samma konferens stod Thabo Mbeki i sitt 

inledningstal fast vid att HIV inte var den huvudsakliga anledningen till AIDS, utan att 

det sannolikt var fattigdom som var det. Därigenom ifrågasatte han hela den 

sydafrikanska AIDS-epidemin (Fourie 2006:154).  

 

Några månader senare samma år läckte det ut uppgifter om att partiet skulle pressa Mbeki 

att gå ut och erkänna officiellt att HIV orsakar AIDS (Nature (407) 2000:280), och i 

oktober samma år kom beskedet att Mbeki drog sig tillbaka från debatten runt HIV och 

AIDS (Cherry 2000:822).  

 

Men debatten tog inte slut för det. Eftersom regeringen vägrade att tillhandahålla ARV-

läkemedel till främst gravida kvinnor så drog AIDS-aktivistorganisationen TAC 

regeringen inför rätta. TAC vann slutligen målet, som gick hela vägen upp i Sydafrikas 

högsta domstol, författningsdomstolen . Efter detta fick gravida kvinnor i större 

utsträckning tillgång till ARV-medicin (Grebe 2011:850).  

 

3.2  ARV-frågan  

 

Just Mbeki-debatten är anledningen till min andra analyspunkt, inställningen till ARV-

läkemedel.  

 

Bakgrunden till varför ARV blev så uppmärksammade i just Sydafrika är på grund av 

Mbekis uttalande som president. Han uttryckte alltså en motvilja mot att börja använda 

medicinen i Sydafrika för att förhindra dels spridningen av HIV genom att gravida 

mödrar smittade sina ofödda barn, dels för att förhindra att sjukdomen fick en dödlig 

utgång hos många. Forskare har räknat ut att på grund av AIDS-politiken som fördes i 

början på 2000-talet i Sydafrika och det faktum att man inte instiftade välorganiserade 

och fungerande ARV-program så har någonstans runt 330 000 människoliv gått 

förlorade. Då räknar man inte alla de människoliv som indirekt har blivit påverkade 

genom barn som har blivit föräldralösa, äldre släktingar som har fått ta hand om dessa 
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barn, yrkeskunskap som har gått förlorad, etc. Därför argumenterar dessa forskare att 

många liv har gått förlorade i onödan på grund av att regeringen i Sydafrika inte 

accepterade att ARV fanns och använde det för att rädda liv (Chigwedere m.fl. 2008:1ff). 

 

En annan forskningsinriktning i början av 2000-talet, när AIDS-förnekelsedebatten gick 

som högst, var att diskutera hur man skulle kunna få ner priset på ARV-läkemedel så att 

gemene man skulle kunna ha råd att använda läkemedlen, och hur landet skulle få ett 

stabilt sjukvårdssystem som skulle klara av påfrestningen av AIDS-epidemin (Pronyk 

m.fl. 2001:575–576). 

 

En tredje grupp av forskare inriktade sig på att göra fältundersökningar på olika platser i 

Sydafrika för att ta reda på hur olika patienter som tar ARV-läkemedel känner. Dessa 

undersökningar är viktiga eftersom ett framgångsrikt ARV-program hänger ihop med ett 

större sammanhang som också inkluderar den sociala aspekten, såväl som den kulturella 

aspekten men även den geografiska aspekten (Gilbert och Walker 2009:1124). I en av 

studierna som gjordes vid en klink i Johannesburg kom man fram till att även om stigma 

är en negativ del som medföljer om man tar ARV-läkemedel så uppfattar de flesta att 

fördelarna med ARV-medicin och de positiva effekterna på deras allmäntillstånd väger 

upp nackdelarna. Och genom att få tillgång till ARV-läkemedel så är det värt att kämpa 

mot stigma etc. från samhället för att kunna ha en chans att leva ett normalt liv (ibid. 

1128).  

 

Andra akademiker har undersökt andra geografiska platser i Sydafrika, så som Karl 

Peltzer, som har gjort fältstudier på tre olika offentliga sjukhus i provinsen KwaZulu-

Natal under en period av 20 månader. Peltzer kom även han fram till att tillgången till 

ARV-läkemedel för HIV-infekterade personer hade en positiv inverkan på deras liv, de 

kände sig oftast mer självständiga, den allmänna livskvaliteten höjdes och under 

undersökningens gång så reducerades det interna stigmat. Även om stigmat senare 

blommade upp igen så sågs tillgången till ARV som mycket viktig och för det mesta 

positiv (Peltzer 2012:267ff).  
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Med stöd i ovan anförda studier och resultat, med deras olika inriktningar och fokus, 

argumenterar jag för att användningen av ARV-läkemedel och hur de olika dokumenten 

ställer sig i frågan, som en indikator på hur inställningen utvecklats över tid, är en central 

komponent i varje analys av sydafrikansk HIV/AIDS-politik.  

 

3.3 Stigmafrågan 

 

Anledningen till att jag har tagit med stigma som en av analyspunkterna är att flera 

fältundersökningar som har gjorts i Sydafrika har kommit fram till att stigma har mycket 

att göra med hur HIV-infekterade personer förhåller sig till sin sjukdom, om de blir 

testade eller inte, om de använder ARV-behandling, berättar för nära anhöriga etc. 

(Gilbert m.fl.2009:1123, Chiu m.fl. 2008:519, Brown m.fl. 2010:441). Detta har därmed 

betydelse för hur HIV/AIDS-epidemin ser ut idag. 

 

Den sydafrikanska regeringen håller även på att utveckla ett stigmaindex, för att kunna 

mäta hur framgångsrika olika kampanjer mot stigma är, något som redan finns i vissa 

delar av världen (NSP 2012–16:67). Detta pekar också på att stigma är ett viktigt område 

att adressera. 

 

Det finns en hel del forskning om fenomenet stigma runt sjukdomen HIV/AIDS. Forskare 

har bl.a. kommit fram till att alla inte drabbas av samma sorts stigma. Vissa forskare 

(exv. Tschabala och Visser) hävdar att det finns tre olika sorters stigma som en människa 

kan bli utsatt för. För det första den individuella stigma, det vill säga den infekterade 

individens egna känslor om sin situation. För det andra hur den infekterade personen 

upplever stigma just när det händer. För det tredje det stigma som individen blir utsatt av 

från det lokala samhället, vilket kan vara byn där man bor, umgängesgruppen som man 

tillhör etc. (Tschabala och Visser 2011:17–18). Andra forskare hävdar däremot att det 

bara finns två olika sorters stigma: dels den individuella stigma som personen utsätter sig 

själv för och dels det stigma som det lokala samhället utsätter en individ för (Koku 

2011:291).  
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En annan anledning till att jag anser att HIV/AIDS-stigma är en viktig analyspunkt att ta 

upp i ett sådant här sammanhang är att det finns relativt ny forskning som argumenterat 

att det är HIV/AIDS-stigma som ger näring till AIDS-epidemin just i Afrika söder om 

Sahara och gör denna epidemi till så mycket större jämfört med andra AIDS-epidemier i 

världen. Detta går hand i hand med att det finns förhållandevis lite kunskap om 

sjukdomen i Afrika och speciellt i fattiga familjer. Forskare har nämligen kommit fram 

till att, mindre utbildning leder till starkare stigma (Campbell m.fl. 2006:132–133).  

 

Här kan man se en ond cirkel formas: människor har brist på kunskap om HIV/AIDS 

eftersom stigma runt sjukdomen gör att de inte söker eller tar till sig kunskapen som de 

erhåller, vilket i sin tur gör att människor inte är medvetna om hur man ska skydda sig 

mot HIV eller behandla det och därigenom så fortsätter epidemin att växa. 

 

En sista punkt som går hand i hand med den förra och som gör att stigma kan vara 

intressant att titta på är förhållandet mellan HIV, stigma och fattigdom i Sydafrika. 

Forskning som har bedrivits i andra länder i Afrika, såsom Tanzania, har påvisat att det 

finns en länk. I de fattigare delarna av landet, där folk har mindre utbildning, så är 

stigmatiseringen högre runt HIV/AIDS (Amuri m.fl. 2011:379–380). Akademiker som 

har gjort undersökningar i Sydafrika har funnit liknande resultat i fattigare familjer, där 

stigmatiseringen har varit högre. Detta kan delvis bero på att en fattig familj som redan 

har svårt att klara stressen från dålig ekonomi, minimalt med mat etc. får då ännu svårare 

att klara av den extra stressen från att ta hand om en familjemedlem som är döende i 

AIDS. Därigenom blir stigmatiseringen högre (Campbell 2006:133).  

 

I analysen så kommer jag att dela upp frågan i två delar. Dels kommer jag att undersöka 

om det finns någon skillnad mellan om man främst adresserar det individuella stigma 

som varje person utsätts för, eller om man har inriktat sig mot det stigma som kommer 

från det lokala samhället. Dels kommer jag att undersöka hur stigma betonas i de olika 

dokumenten. 
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4. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den officiella hållningen till några av de 

för spridningen av HIV/AIDS mest avgörande faktorerna utvecklats i Sydafrika under 

den tid som täcks av de tre sydafrikanska nationella strategiska planerna från 2000 till 

2016 för HIV/AIDS-bekämpning, för att på så sätt få ett perspektiv på sydafrikansk 

HIV/AIDS-politik. 

 

5. Frågeställningar 
 

- Hur speglar de olika strategierna orsakssambandet mellan HIV och AIDS? 

- Hur tar dokumenten upp användningen av ARV-läkemedel? 

- Vilken sorts stigma betonar man i dokumentet? 

- Hur betonar man stigma i dokumentet? 

 

6. Metod och material 
 

6.1 Val av fall 

 

AIDS är en av de dödligaste sjukdomarna i världen idag och med en alltjämt pågående 

epidemi. Enligt de senaste uppgifterna dog 1,8 miljoner människor av AIDS 2010, varav 

250 000 var barn (WHO1). Av de 34 miljoner människor som är infekterade i världen 

(ibid.), så lever 22,5 miljoner av dessa i 10 länder i Afrika söder om Sahara. Och värst 

drabbat är Sydafrika med 5,6 miljoner människor infekterade, eller 17.8% av den totala 

befolkningen (WHO2). 

Det är därför högst intressant att titta på Sydafrika som fall när det kommer till 

HIV/AIDS epidemin. Sydafrika är ett av Afrikas rikaste länder, endast Botswana (som 

också har ett högt antal personer infekterade av HIV) har högre BNP per capita än 
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Sydafrika i Afrika (CIA). Många länder i Södra Afrika är beroende av Sydafrikas starka 

ekonomi, vilket tar sig olika utryck, som till exempel att Namibias, Swazilands och 

Lesothos valutor alla är bundna till Sydafrikas Rand och följer Randens utveckling och 

därmed drar nytta av Sydafrikas ekonomi (McGowan m.fl. 2006:323). Men trots att 

Sydafrika idag är ett av Afrikas rikaste länder, om man tittar på BNP per capita, så lever 

någonstans mellan 45 och 80 % av befolkningen i fattigdom, beroende på hur man 

definierar fattigdom (Oosthuizen 2007:12).  

 

Mot den här bakgrunden argumenterar jag för att det är intressant att titta på fallet 

Sydafrika. Den övergripande frågan handlar naturligtvis om varför AIDS epidemin blivit 

så stor i just Sydafrika, trots att man skulle kunna vänta sig att landet med sin, relativt till 

andra afrikanska länder, välutvecklade ekonomi skulle kunna hantera epidemin bättre.  

 

6.2  Metod 

 

Den här uppsatsen är beskrivande i sin natur eftersom jag vill belysa skillnaderna på tre 

olika nyckelpunkter och för att uppnå uppsatsen syfte, att kunna se skillnaderna mellan 

hur dessa tre olika nyckelpunkterna har förändrats över tid i de tre olika nationella 

strategiska planerna från Sydafrika mellan åren 2000 och 2016. Jag har därför valt att 

använda mig av innehållsanalys. 

 I de flesta fall är en innehållsanalys kvantitativ, det vill säga man räknar ord eller 

nyckelfraser för att se hur vanligt förekommande ett visst nyckelämne, ord eller fras är 

och hur mycket plats man avsätter åt detta i ett visst område (Esaiasson m.fl. 2007:223ff). 

Men i den här uppsatsen har jag valt modifiera användandet av innehållsanalys. Det vill 

säga att använda det då man syftar till att beskriva ett textinnehåll på ett systematiskt sätt 

och där man vill ha fram innebörden av orden, nyckelfraserna eller ett visst ämne snarare 

än att dra slutsatser från hur frekvent man har använt ett visst ord, nyckelfras eller ämne, 

metoden blir då en kvalitativ innehållsanalys istället för en kvantitativ innehållsanalys 

(Bergström och Boréus 2005:44ff). Anledningen till att jag har valt en kvalitativ 
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innehållsanalys istället för kvantitativ är att, eftersom jag strävar efter att undersöka hur 

man kan se förändringen till de olika frågorna i dokumentet över tid (ibid. 47). Det finns 

även andra tänkbara textanalytiska metoder som jag hade kunnat använda mig av, så som 

diskursanalys, som även om dess fokus kan variera kraftigt så används det i 

statsvetenskaplig betydelse oftast till att belysa olika maktförhållanden i samhället 

(Esaiasson m.fl. 2007:239). Men eftersom uppsatsen syfte är att se hur den officiella 

hållningen till nyckelpunkter runt HIV/AIDS-frågan är så argumenterar jag att genom att 

använda en kvalitativ innehållsanalys så kan man gå mer på djupet i sin analys och är inte 

styrd av vissa speciella inriktningar, så som Foucaults perspektiv eller Laclau och 

Mouffes perspektiv som oftast används i diskursanalys (Bergström och Boréus 

2005:308ff).  

 

 Eftersom jag vill beskriva och belysa hur dokumenten har förändrats över tid så måste 

jag även klassificera mitt material så att jag vet med säkerhet att jag analyserar det jag 

säger att jag ska analysera. På så sätt garanterar jag att validiteten blir hög (Esaiasson 

m.fl. 2007:64). Därför har jag operationaliserat mina analyspunkter och konstruerat ett 

analysschema för att maximera sannolikheten att jag gör detta (se 6.4).   

 

6.3  Val av material 

 

Det har skrivits åtskilliga spaltmeter om HIV/AIDS i världen och kanske framför allt om 

situationen i Sydafrika eftersom det är det land som är mest infekterat i världen. Jag har i 

denna uppsats valt att begränsa materialet som jag undersöker till tre olika HIV/AIDS 

National Strategic Plans (NSP) från åren 2000-2005, 2007-2011 och den alldeles färska 

från 2012-2016 och analysera dem på tre olika nyckelpunkter som jag har argumenterat 

för innan, i teori avsnittet.  

 

Anledningen till att jag har valt att analysera just olika NSPs är att dessa är stommen till 

HIV/AIDS-politiken i Sydafrika eftersom det är den policyn som ska vägleda hur man 
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ska bekämpa HIV/AIDS i landet. Dokumenten är officiella dokument som är godkända 

av regeringen. De skall även vara underlag för hur andra dokument ska vara utformade 

som skrivs för specifika områden, såsom arbetsplatser, sjukvården etc. (NSP 2007–

11:56). Det första av de här dokumenten, det från 2000-05, blev initierat av 

hälsovårdsministern, efter president Mbekis allmänna uppmaning att adressera 

HIV/AIDS-problemet. Dokumentet togs fram i samarbete med olika delar av samhället 

såsom frivilligorganisationer, religiösa samfund, den verksamma yrkeskåren inom 

sjukvården, politiska partier m.fl. (NSP 2000-05:5ff).  

De andra två dokumenten har även de sin grund i civilsamhället, men då under ledning av 

”South African National AIDS Council” (NSP 2007–11:4, NSP 2012–16:8). Eftersom 

dessa dokument är så starkt förankrade i civilsamhället på samma gång som i den 

politiska sfären så argumenterar jag att dessa dokument blir de mest auktoritativa man 

kan finna när det gäller Sydafrikas HIV/AIDS-politik. Därför är de rimligen det mest 

lämpliga materialet att studera för den som av tid- och utrymmesskäl är begränsad.  Att 

ha tillgång till tre dokument av samma typ och med samma status, som sammanlagt 

täcker 16 år, gör också att möjligheten att dra slutsatser om förändringar över tid blir 

särskilt goda. Vidare är det särskilt intressant att det precis i februari 2012 har kommit ut 

ett nytt dokument som ska vägleda Sydafrikas politik de närmaste fyra åren fram till 

2016. Jag argumenterar därför att denna undersökning även kan tillföra nya fynd till 

forskningen, vilket även kan utnyttjas för vidare framtida forskning. 

Till den teoretiska bakgrunden som även ligger till grund för valet av analyspunkter har 

jag använt mig av olika akademiska artiklar från erkänt kända akademiker inom 

HIV/AIDS-forskning. Jag har även tagit hjälp av nyhetsartiklar från akademiska 

tidskrifter för att kunna gå på djupet och få bättre förståelse för hur debatten om 

orsakssambandet mellan HIV och AIDS fördes under Mbekis tid. För att kunna resonera 

mig fram till en lämplig metod att använda så har jag tagit hjälp av både Bergström och 

Boréus bok Textens mening och Makt och även Esaiassons m.fl. bok Metodpraktikan. 
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6.4 Operationalisering av jämförelsepunkter 

 

Som jag tidigare indikerat har jag valt att fokusera på tre olika analyspunkter i min 

analys: hur strategierna speglar orsakssambandet mellan HIV och AIDS, hur 

användningen av ARV-läkemedel tas upp och hur stigmafrågan betonas. Jag kommer 

vidare att jämföra vad de olika nationella strategidokumenten har att säga om en 

analyspunkt i taget. För att göra undersökningen så transparent som möjligt så har jag 

konstruerat ett analysschema, utifrån den teoretiska bakgrunden jag har redovisat innan, 

och med hjälp av detta kommer jag att bedöma vad vart och ett av strategidokumenten 

säger om var och en av de analyspunkter som jag har valt ut. Jag anser att validiteten, det 

vill säga att man mäter det man säger att man mäter (Essiasson m.fl. 2007:63), i 

undersökningen garanteras genom det analysschema med tydliga kriterier för hur jag ska 

tolka mitt material som jag har tagit fram.  I min undersökning så handlar reliabiliteten, 

det vill säga frånvaro av osystematiska och slumpmässiga fel (ibid 64), om att jag tolkar 

mitt material rätt och undviker slarvfel, vilket jag hoppas uppnå genom en noggrann 

datainsamling.  

 

Den första frågan som analyseras är: Hur de olika strategierna speglar orsakssambandet 

mellan HIV och AIDS? De olika kategorier jag kommer att använda mig av är: avvisar 

helt/ avvisar delvis/ tar ej ställning/ bekräftar delvis/ bekräftar helt. Nedan definieras 

kriterierna för varje kategori; 

Avvisar helt: Dokumentet skriver uttryckligen att HIV inte orsakar AIDS. 

Avvisar delvis: Dokumentet skriver inte uttryckligen att HIV inte orsakar AIDS, men tar 

upp alternativa sätt att behandla HIV, vilket innebär en antydan om att det inte finns 

något orsakssamband, eller att det kan ifrågasättas. 

Tar ej ställning: Dokumentet berör ej frågan om orsakssambandet mellan HIV och AIDS. 

Bekräftar delvis: Dokumentet skriver inte uttryckligen att HIV orsakar AIDS, men tar 

indirekt upp sammanhanget mellan HIV och AIDS genom att förespråka vetenskapligt 

beprövade sätt att behandla HIV/AIDS, som med ARV-läkemedel. 
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Bekräftar helt: Dokumentet skriver uttryckligen att HIV orsakar AIDS. 

Den andra frågan som analyseras är: Hur tar dokumenten upp användningen av ARV-

läkemedel? Enligt kategorierna: mycket negativ/ negativ/ neutral/ positiv/ mycket positiv. 

Nedan definieras de olika kategorierna: 

Mycket negativ: I dokumentet relaterar man uteslutande till ARV-läkemedel som något 

som befinner sig på en forskningsnivå och istället förespråkas andra behandlingsmetoder 

för HIV/AIDS. 

Negativ: Dokumentet bekräftar att ARV-läkemedel kan användas för att behandla 

HIV/AIDS, men förespråkar andra behandlingsmetoder. 

Neutral: Dokumentet tar inte upp användningen av ARV-läkemedel i någon form. 

Positiv: Dokumentet förespråkar att ARV-läkemedel används för att behandla HIV/AIDS 

och innehåller planer för vilka mål som ska uppnås, men det finns inga konkreta planer, 

så som antal kliniker och vårdpersonal som behövs för att kunna uppnå dessa mål. 

Mycket Positiv: Dokumentet bekräftar till fullo att användningen av ARV-läkemedel är 

det enda vetenskapligt beprövade sättet att behandla HIV/AIDS idag, och innehåller 

konkreta planer för vilka mål som ska uppnås samt planer för hur ARV ska nå ut till fler 

människor i Sydafrika. 

Den tredje och sista frågan som ska analyseras är: Hur betonar de olika dokumenten 

stigmafrågan? Denna fråga kommer att delas upp i två underkategorier, dels kommer 

uppsatsen att titta på om man betonar den individuella stigma som en människa känner 

själv eller det stigma det lokala samhället utsätter en individ för, allt enligt Emmanuel 

Kokus teori (Koku 2011:291), eller kanske att dokumentet indikerar på båda lika mycket 

eller inget av alternativen. Att jag har valt Kokus teori istället för Tschabala och Vissers 

(2011:17–18) teori som också innefattar ett tredje område om hur den infekterade 

personen upplever stigman just när det händer är för att det är svårt att finns indikationer 

på det i ett officiellt dokument. Vidare kommer även frågan att besvaras enligt skalan: 

avvisar helt betydelse/ avvisar delvis betydelse/ tar ej ställning/ betonar delvis betydelse/ 
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betonar helt betydelse, detta för att få en bredare grund till hur stigma adresseras. Nedan 

kommer jag att definiera vad de olika kategorierna betyder: 

Avvisar helt betydelse: Dokumentet avvisar helt att stigma har på någon inverkan på 

HIV/AIDS-epidemin i Sydafrika. 

Avvisar delvis betydelse: Dokumentet avvisar inte helt stigmats betydelse för 

utvecklingen av HIV/AIDS i Sydafrika, men ger uttryck för att det inte har någon större 

betydelse genom att det inte finns några konkreta planer för hur stigma ska adresseras. 

Tar ej ställning: Dokumentet nämner inte HIV/AIDS-stigma. 

Bekräftar delvis betydelse: Dokumentet betonar att HIV/AIDS-stigma har betydelse för 

epidemins utveckling men är inte den största anledningen och inte heller det viktigaste att 

adressera och har därigenom få konkreta förslag om hur stigman ska adresseras. 

Bekräftar helt betydelse: Dokumentet betonar att bekämpa HIV/AIDS-stigma är det 

viktigaste steget mot att häva HIV/AIDS-epidemin i Sydafrika och har en speciell 

handlingsplan, med konkreta förslag för hur det ska gå till att göra det. 
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7. Resultat 
 

7.1 Fråga 1: Orsakssambandet mellan HIV och AIDS 

 

Dokument Avvisar helt Avvisar 

delvis 

Tar ej 

ställning  

Bekräftar 

delvis 

Bekräftar 

helt 

National 

Strategic 

Plan 2000-

05 

 X    

National 

Strategic 

Plan 2007-

11 

   X  

National 

Strategic 

Plan 2012-

16 

   X  

Kommentar; Frågan löd: Hur speglar de olika strategierna orsakssambandet mellan HIV och AIDS? Vilket 

kunde kategoriseras genom avvisar helt/ avvisar delvis/ tar ej ställning/ bekräftar delvis/ bekräftar helt. För 

exakta definitioner av de olika kategorierna se 6.4 operationalisering av jämförelsepunkter. 

 

Tabellen ovan visar hur de olika National Strategic Plan för Sydafrika speglar 

orsakssambandet mellan HIV och AIDS. Nedan kommer jag att argumentera varför jag 

har placerat de olika dokumenten i respektive kategori. 

 

Det första dokumentet, som jag valt att analysera, National Strategic Plan (NSP) 2000-

2005, skrevs och började gälla under tiden som debatten om AIDS-förnekelse gick som 

högst på sent 1990-tal och tidigt 2000-tal (Weinel 2007:749–750 m.fl.). Dokumentet 

argumenterar jag att det hamnar under kategorin avvisar delvis orsakssambandet mellan 

HIV och AIDS. Det står ingenstans uttryckligen i dokumentet att HIV inte orsakar AIDS 
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och därför kan dokumentet inte hamna i kategorin avvisar helt. Däremot står det under 

avsnittet som handlar om behandling på sidan 22, att: ”Establish poverty alleviation 

projects to adress the root causes of HIV/AIDS/STDs and TB” (NSP 2000–05:22). 

Innebörden i den här meningen är att man ska etablera projekt för att bekämpa 

fattigdomen och då kommer man också att bekämpa HIV samtidigt. Den här 

argumentationen kan man se går tillbaka till Mbeki som hävdade att fattigdom var den 

största orsaken till AIDS och inte HIV (Fourie 2006:154).  

 

Under avsnittet om behandling så kan man även se att ordet ”treatment” är problematiskt, 

som har diskuterats tidigare i begreppsavsnittet, eftersom det inte specificeras exakt vad 

som menas med det. Därför när det står att man vill förbättra behandlingen av gravida 

mödrar för att förhindra att de infekterar sina ofödda barn under avsnittet som handlar om 

att undersöka möjligheten till nya vård- och behandlingsmetoder genom att man ska 

undersöka den hitintills genomförda forskningen runt ARV-läkemedel, så tycks detta 

vara ett tecken på att man inte fullt ut litar på orsakssambandet mellan HIV och AIDS 

(ibid. 23). Likaså kan punkten ”Identify and implement additional areas of 

research”(ibid. 23), det vill säga man vill identifiera och använda sig av andra 

forskningsområden som kan ha betydelse, även hänvisa till detta. Här kan man eventuellt 

se att Mbekis AIDS-förnekelse lyser igenom, genom att relatera till det som han och hans 

hälsominister förespråkade, det vill säga att även andra saker såsom grönsaker och frukt 

kunde hindra spridningen av HIV (Nattrass 2007:9).  

  

I det andra dokumentet som analyseras, National Strategic Plan 2007-2011, argumenterar 

jag att det hamnar under kategorin bekräftar delvis orsakssambandet mellan HIV och 

AIDS. Detta därför att det dels står uttryckligen ”Policy and guidelines for all aspects of 

HIV and AIDS were updated to include the use of antiretroviral drugs and nutrition 

interventions”(NSP 2007–11:45). Det vill säga att man har uppdaterat dokumentet och 

dess riktlinjer sedan tidigare år, när det gäller alla aspekter runt HIV och AIDS för att 

även inkludera ARV-läkemedel och program som gör att människor äter föda med bättre 
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näringsinnehåll. Detta tyder då på att man erkänner orsakssambandet mellan HIV och 

AIDS och eftersom man även inkluderar ARV-läkemedel så erkänner man det som 

behandlingsmetod för HIV/AIDS, och även till vissmån erkänner att orsakssambandet 

inte inkluderades och accepterades som behandlingsmetod för HIV/AIDS i tidigare 

dokument.  Dokumentet hamnar även i den kategorin för att Sydafrika, har utvecklats och 

har i siffror det största ARV-behandlingsprogrammet i världen (ibid 45). Här kan man då 

se att det kriterium som jag har satt upp i analysschemat för kategorin bekräftar delvis, 

det vill säga att dokumentet förespråkar vetenskapligt beprövade sätt att behandla 

HIV/AIDS, så som ARV-läkemedel, uppfylls. Eftersom det inte någonstans i dokumentet 

står att HIV orsakar AIDS så hamnar inte dokumentet under kategorin ”bekräftar helt”.  

 

Det finns dock punkter i dokumentet som kan tolkas på olika sätt, till exempel passagen 

under rubriken framtida forskning, där det står ”Support research on nutritional 

interventions for those infected or at risk of HIV infection”(ibid. 91). Denna passage kan 

ses dels som att forskning runt näringsinnehållet i födan är ett komplement till ARV-

behandlingen som dokumentet förespråkar, men det kan också tolkas som att det är en 

kvarleva från tiden då Mbeki och hans hälsominister gick ut och propagerade för att rätt 

och näringsriktig mat kan hindra och bota HIV (Nattrass 2007:9). Passager som denna 

gör att dokumentet kan vara svårtolkat, men eftersom dokumentet rakt igenom ändå 

förespråkar ARV-behandling, till många olika riskgrupper, så som gravida mödrar (NSP 

2007–11:81), vuxna (ibid 78ff), barn (ibid 82), föräldralösa och särskilt sårbara barn (ibid 

83) med flera, så argumenterar jag att man bekräftar orsakssambandet mellan HIV och 

AIDS men eftersom man har inte uttryckligen skrivit att HIV orsakar AIDS så hamnar 

dokumentet därför i kategorin bekräftar delvis. 

 

I det tredje och sista dokumentet som jämförs, National Strategic Plan 2012-2016, så 

argumenterar jag att det hamnar under kategorin bekräftar delvis orsakssambandet mellan 

HIV och AIDS. Anledningen till att jag har placerat det under den kategorin är att 

dokumentet tydligt förespråkar ARV-behandling av sjukdomen, samtidigt som man har 



23 

 

ett av världens största ARV-program idag, med 2 552 kliniker där ARV-behandling 

bedrivs (NSP 2012–16:8). Intentionen är att bli ännu större innan dokumentet skrivs om 

2016 (ibid. 12). Dokumentet innehåller också en detaljerad plan för när den infekterade 

personen ska få tillgång till ARV- medicin för att optimera resultatet (ibid. 49), samtidigt 

som det finns klara och tydliga riktlinjer för hur man ska utvärdera sitt resultat (ibid. 

66ff). Jag argumenterar dock att dokumentet inte kan hamna i kategorin bekräftar helt, 

eftersom det inte uttryckligen står någonstans att HIV orsakar AIDS. Något som också är 

värt att notera är att man övervägande i texten nämner HIV och endast ett fåtal gånger 

skriver ut ordet AIDS, man kan då undra om man ser detta som samma sak?  

En annan intressant sak som jag även har noterat med detta dokument är att det är fortsatt 

problematiskt med ordet treatment, och vilken innebörd ordet har. Exempelvis så skrivs 

det om det under stycket som behandlar hur man ska adressera bestämmande faktorer så 

som socialt beteende ”treatment as prevention” (ibid. 23), vilket betyder behandling för 

att förebygga. Senare i meningen så nämns bara ordet treatment, och det specificeras inte 

vad som menas med ordet, vilket gör att innebörden av meningen blir problematisk. Tar 

man förgivet att treatment och ARV-läkemedel är samma sak, eftersom det är det enda 

beprövade behandlingssättet som finns, eller menar man att det finns andra sätt att 

behandla HIV? Blir det i så fall att man ifrågasätter orsakssambandet mellan HIV och 

AIDS? Man kan även se på sidan 40 där det står ”With well linked services, HCT will 

assist in people living with HIV onto treatment speedily, in line with national policy 

guidelines.” (ibid. 40), att man bara uttrycker inom vilken tidsram något ska se, speedily, 

istället för att specificera vilken sorts behandling det är. Om man inte har skrivit 

dokumentet själv så är det här omöjligt att veta vilken innebörden är av ordet treatment, 

men jag argumenterar ändå, med stöd av hur inriktat på ARV-läkemedel för behandling 

av HIV och AIDS dokumentet är, att ordet treatment är lika med ARV-behandling i det 

här sammanhanget. 

 

Om man summerar min första analyspunkt så kan man se att fokuset har gått från avvisar 

delvis under åren 2000 till 2005 till bekräftar delvis i dokumenten från både 2007 till 

2011 och 2012 till 2016. 
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7.2 Fråga 2: Användning av ARV-läkemedel 

 

Dokument Mycket 

negativ  

Negativ Neutral  Positiv Mycket 

positiv 

National 

Strategic 

Plan 2000-

05 

X     

National 

Strategic 

Plan 2007-

11 

   X  

National 

Strategic 

Plan 2012-

16 

    X 

Kommentar: Frågan löd: Hur tar dokumenten upp användningen av ARV-läkemedel? Vilket kunde 

kategoriseras genom: mycket negativ/ negativ/ neutral/ positiv/ mycket positiv. För exakta definitioner av 

de olika kategorierna se 6.4 operationalisering av jämförelsepunkter. 

 

Tabellen ovan visar hur de olika National Strategic Plans från Sydafrika ställer sig i 

frågan om användning av ARV läkemedel, nedan kommer jag att argumentera varför jag 

har placerat de olika dokumenten i de olika kategorierna.  

 

I NSP från 2000-2005 så argumenterar jag att man hade en mycket negativ inställning till 

användningen av ARV-läkemedel. Detta på grund av att man dels, något 

anmärkningsvärt, endast nämner att man ska använda ARV-läkemedel till att behandla 

vårdpersonal som har blivit utsatta för HIV-smitta i arbetet och eventuellt till offer för 

sexuell misshandel efter att man har tittat över forskningen igen (NSP 2000–05:21). 

Samtidigt för att det för nyckelriskgrupper, så som gravida HIV-infekterade mödrar, så 

finns det ingen indikation på att man skulle använda ARV-läkemedel för att förhindra att 
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smittan sprider sig från moder till barn (ibid. 20). Inte heller i stycket om riskgrupperna 

barn och föräldralösa barn finns det något skrivet om hur deras tillgång till ARV-

läkemedel ska vara (ibid. 23).  

Emellertid finns ARV-läkemedel med i stycket om framtida forskning, där man indikerar 

att man främst bör bedriva forskning om hur man kan använda ARV-medicin till att 

förhindra att gravida mödrar infekterar sina ofödda barn, men även att man ska forska 

mer om andra eventuella sätt att behandla HIV (ibid 23). Intressant att notera är även 

komplexiteten runt ordet treatment, som jag även funnit tidigare i de andra dokumenten 

och under tidigare analyspunkter. I NSP 2000-2005 står det att en av de generella 

strategierna är att ”Improve the care and treatment of HIV positive persons and persons 

living with AIDS to promote a better quality of life and limit the need for hospital care” 

(ibid 16).  

Ovanstående citat innebär att man ska förbättra omhändertagandet och behandlingen av 

personer som är HIV-positiva och personer som lever med AIDS för att därigenom 

främja att de har en bättre livskvalitet och behöver mindre sjukhusvård. I detta citat kan 

man se att innebörden av ordet treatment inte definieras. Jag skulle likväl vilja 

argumentera att, mot en bakgrund av den debatt som pågick runt tiden då detta dokument 

togs fram, det vill säga sent 1990-tal med AIDS-förnekelse och påståenden att ARV var 

giftiga (Fourie 2006:154 och Weinel 2007:749–750), så menar man med treatment inte 

ARV-läkemedel. På så sätt visar detta citat ännu klarare att NSP 2000-05 hamnar under 

kategorin mycket negativ till användandet av ARV-läkemedel. 

 

I nästa dokument som analyserats, National Strategic Plan 2007-2011, så argumenterar 

jag att inställningen till användandet av ARV-läkemedel är positiv. Detta för att man har 

satt upp ett mål att innan 2011 ska 80 % av HIV-infekterade personer som behöver ARV-

läkemedel vara på behandling (NSP 2007–11:64), men även för att man poängterar 

nödvändigheten att försöka påverka människor så att de fortsätter med sin ARV-

behandling (ibid. 11) och det finns även en handlingsplan för hur man ska motverka att 

folk hoppar av sin behandling (ibid. 78-79). Vidare förespråkar dokumentet att det finns 
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universell tillgång till behandling av HIV, och då inkluderar man ARV-läkemedel som 

behandlingsmetod (ibid. 64). Man adresserar även de mest utsatta riskgrupperna, så som 

gravida infekterade och icke infekterade mödrar (ibid. 74+81) och barn (ibid. 82) och 

uttrycker konkret hur de ska få tillgång till behandling. 

Förutom detta tar man upp olika problem som förhindrar att ARV-programmen för 

behandling av HIV/AIDS når sin fulla potential. De problem som behandlas är bland 

annat att man behöver fler kliniker som tillhandahåller ARV-läkemedel och att problemet 

med dålig medicin tillgång ska adresseras (ibid. 80). Detta är viktigt eftersom ARV-

läkemedel måste tas i en följd utan avbrott, annars finns risken att man blir resistent mot 

dem. Därför är det av yttersta vikt att medicintillgången inte blir bruten (Wigzell och 

Malmquist 2012). Vidare behandlar dokumentet problematiken runt att det är så långa 

väntetider för att få tillbaka provresultaten från laboratorium (NSP 2007–11:80). Det 

finns även siffror i dokumentet på hur många människor som har tillgång till ARV 2006, 

ca 230 000, och det finns även siffror som berättar hur många som var sjuka i AIDS, men 

inte fick behandling, 540 000 (ibid. 39).  

Däremot finns det inga konkreta planer i dokumentet för hur man ska nå ut till fler 

människor, hur många ytterligare kliniker som behövs, bara att de behövs. Därför kan det 

inte hamna i kategorin mycket positiv enligt analysschemat. Det är även värt att nämna att 

komplexiteten runt ordet treatment delvis är bruten i NSP 2007-11 eftersom även om 

man inte har någon klar definition om vad ordet betyder, så skrivs det ofta i samma 

sammanhang som ARV-läkemedel. Ett exempel på detta finner man på sidan 11, då 

rubriken är Treatment, Care and Support, medan man under specificerar ARV-läkemedel 

som en behandling och även de ”treatment packages” som man refererar till kan man på 

sidan 85 och framåt se att de inkluderar ARV-behandling (ibid. 11+85).  

 

I det tredje och sista dokumentet som analyseras, National Strategic Plan 2012-2016 så 

argumenterar jag att inställningen till användningen av ARV-läkemedel i dokumentet är 

mycket positiv. Detta för att dokumentet uppfyller de tre kriterier som jag har satt upp för 

denna kategori. Till att börja med så har dokumentet konkreta mål för vad som bör 
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uppnås genom användningen av ARV-behandling. Det vill säga att 80 % av de som 

behöver ARV-läkemedel ska vara på behandling år 2016, från dagens 58 % som har 

tillgång till ARV-medicin. Hand i hand med det målet går att 70 % av dessa människor 

ska leva fem år efter att de påbörjade sin behandling (NSP 2012–16:12). För att uppnå 

detta mål så poängterar man vikten av att ARV-behandling sätts in i ett tidigt stadium av 

sjukdomen (ibid. 14) och det finns även en specifik tidsplan när HIV-infekterade senast 

borde ha tillgång till ARV-läkemedel (ibid. 49). Vidare, precis som i NSP 2007-11, 

betonar man vikten av att personer som har börjat med en ARV-behandling fullföljer 

denna (ibid. 17). Samtidigt som man även betonar nyckelriskgrupperna så som gravida 

mödrar och barn och vikten av de tidigt börjar på ARV-behandling och fortsätter med 

denna (ibid. 42+49).  

I NSP 2012-16, som är omdöpt för att inkludera även tuberkulos, så framhäver man även 

vikten av att HIV-infekterade snabbt kommer på behandling med ARV-medicin för att 

motverka att tuberkulos sprids (ibid. 48) eftersom Sydafrika också har en av de största 

tuberkulosepidemierna i världen (ibid. 13). Vidare behandlar dokumentet det andra 

kriteriet som finns i analysschemat, hur man ska nå ut med ARV till fler människor i 

Sydafrika. På sidorna 50 och 51 finns konkreta förändringar som bör göras för att 

möjliggöra detta, så som till exempel förbättra öppettider på klinikerna eftersom många 

människor har inte möjlighet att besöka klinikerna då de är öppna på vardagar mellan 8 

och 16, på grund av arbete och långa avstånd till klinikerna. Man föreslår även att för 

stabila patienter som behöver ARV-läkemedel så bör man initiera vårdmodeller i de 

lokala samhällena för att underlätta för folk i landsbygdsområden att få tillgång till 

medicinen (ibid. 50-51). 

Och slutligen så skrivs det i dokumentet, likt det tredje kriteriet i analysschemat, att det är 

vetenskapligt bevisat att man kan behandla HIV med ARV-läkemedel och även att ARV-

läkemedel är en kritisk punkt för att man ska bli framgångsrik med att förebygga att fler 

människor blir infekterade av HIV samtidigt som man fortsätter att forska för att hitta ett 

botemedel mot HIV (ibid. 71ff).  

Om man summerar hur inställningen till användningen av ARV-läkemedel har förändrats 

över tid så kan man konstatera att det har gått från att vara mycket negativ i NSP 2000-05 
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till att vara positiv i NSP från 2007-11 till att i det senaste NSP som sträcker sig från 2012 

till 2016 vara mycket positiv.  

 

7.3 Fråga 3: Stigmafrågan 

 

7.3.1 Vilken sorts stigma adresseras? 

 

Dokument Individuell stigma Stigma från det lokala 

samhället 

National Strategic Plan 

2000-05 

 X 

National Strategic Plan 

2007-11 

 X 

National Strategic Plan 

2012-16 
X X 

Kommentar: Frågan löd: Vilken sorts stigma betonar man i dokumentet? Svarsalternativen var: individuell 

stigma eller stigma från det lokala samhället. För exakta definitioner se 6.4 operationalisering av jämförelse 

punkter. 

 

Att analysera ett officiellt dokument och tolka vilken slags stigma som adresseras till 

största del är en komplex uppgift att ta sig an. Detta beror på att det är svårt att 

kategorisera vilken stigma det skrivs om. Men jag vill ändå argumentera att det är viktigt 

att göra för att se om dessa dokument har en anknytning till de olika teorier som det ofta 

bedrivs forskning runt. 

 

I det första dokumentet som jag analyserar, NSP 2000-05, nämns stigmafrågan inte 

särskilt mycket, även om en av rekommendationerna för framtiden är att reducera stigma 

för att motverka att epidemin sprids (NSP 2000–05:10). Men på det enda stället i 

dokumentet där fenomenet stigma nämns så talar man om stigma från det lokala 
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samhället. Detta gör man genom att skriva ”Reduce stigma of HIV/AIDS in communities 

and develop IEC materials target at communites”,(ibid. 22), där förkortningen IEC 

betyder Information, Education and Counselling, och innebörden i meningen talar för sig 

själv. Eftersom detta är det enda som konkret står om vilken sorts stigma som det 

fokuseras på så hamnar dokumentet i den kategorin. Emellertid är det även värt att notera 

här är att det är svårt att göra denna analys eftersom det är tunt med information runt 

ämnet i dokumentet. 

I det andra dokumentet, NSP 2007-11, så argumenterar jag att även där ligger fokuset på 

stigma från det lokala samhället. Men även här är gränsen hårfin och det är svårt att 

kategorisera vilken sorts stigma som i första hand avses. Även om det står i dokumentet 

att undersökningar i bland annat Kapstaden har visat på att det finns mycket individuell 

stigma (NSP 2007–11:32), så står det ingenstans konkret att man vill reducera detta 

stigma. Det står emellertid i de vägledande principerna för hur arbetet med att bekämpa 

HIV/AIDS ska gå till och att stigma är det som förhindrar att de insatser man gör blir 

effektiva. Vidare står det ”The NSP is committed to ending all stigma by creating 

knowledge and competence about HIV especially within our communities” (ibid 60). I 

detta citat så kan man se att fokuset ligger mer på stigman från det lokala samhället än på 

den individuella stigma och därför hamnar också dokumentet i den kategorin. 

 

I det sista dokumentet, NSP 2012-16, är det svårt att kategorisera vilken sorts stigma som 

det största fokuset ligger på, men eftersom man adresserar båda så argumenterar jag för 

att man lagt fokus på båda, dels den individuella stigma och dels stigma från det lokala 

samhället. På sidan 12 så står det;”Reduce self-reported stigma related to HIV and TB by 

at least 50%.” (NSP 2012–16:12). Här kan man konkret se att dokumentet tar ställning 

för och hävdar att man måste adressera den individuella stigma. Vidare kan man 

emellertid se på andra sidor i dokumentet att stigman från det lokala samhället adresseras 

tillsammans med den individuella stigma, så som på sidan 36, där det står ”A clear 

programme of action that covers innovative and established methods of stigma 

elimination is essential. The greater involvment of people living with HIV and AIDS is 

key in such programmes to empower and educate communities and individuals”(ibid. 
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36). Av detta citat framgår att man dels ser nödvändigheten i att utbilda befolkningen i 

det lokala samhället för att motverka stigma och diskriminering, men man riktar sig 

samtidigt även mot den individuella personen. Jag argumenterar att man gör detta för att 

hjälpa till och motverka den stigman som en person känner mot sig själv, det vill säga 

den individuella stigma. 

Vidare skrivs det även under avsnittet som behandlar HIV och mänskliga rättigheter att 

det är viktigt att adressera stigma och diskriminering, och då framförallt den som kommer 

från det lokala samhället (ibid. 54). Detta gör att dokumentet hamnar i båda kategorierna, 

då det är svårt att argumentera att en kategori prioriteras. 

 

För att summera denna analyspunkt så får man först konstatera att det är en komplex 

fråga att analysera, eftersom det är svårt att göra en distinktion mellan de två olika 

sorternas stigma i ett sådant dokument. Men man kan emellertid se en förändring: från att 

det första dokumentet, från att 2000-05, främst adresserade stigma från det lokala 

samhället, så har det senaste dokumentet, från 2012, en större bredd på sitt fokus: det 

adresserar både stigma från det lokala samhället samtidigt som man även riktar in sig på 

den individuella stigma som den infekterade personen känner. 
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7.3.2 Hur betonar de olika dokumenten stigma? 

 

Dokument Avvisar helt 

betydelse 

Avvisar 

delvis 

betydelse 

Tar ej 

ställning 

Bekräftar 

delvis 

betydelse  

Bekräftar 

helt 

betydelse 

National 

Strategic 

Plan 2000-

05 

   X  

National 

Strategic 

Plan 2007-

11 

    X 

National 

Strategic 

Plan 2012-

16 

    X 

Kommentar; Frågan löd: Hur betonar de olika dokumenten stigmafrågan? Svarsalternativen kategoriserades 

enligt följande: avvisar helt betydelse/ avvisar delvis betydelse/ tar ej ställning/ bekräftar delvis 

betydelse/bekräftar helt betydelse. För exakta definitioner se 6.4 operationalisering av jämförelsepunkter. 

 

I denna analyspunkt kommer jag att gå vidare och adressera stigma som ett större 

fenomen för att kunna se om och hur dokumenten skiljer sig sinsemellan vad gäller hur 

de betonar stigmafrågan.  

 

Det första dokumentet, NSP 2000-05, bekräftar, enligt min uppfattning, delvis betydelsen 

av stigma. Detta därför att i dokumentet identifierar man stigma som en av de 

underliggande faktorerna till att HIV-epidemin ser ut som den gör i Sydafrika (NSP 

2000–05:9). Man betonar med andra ord att HIV/AIDS-stigma har en betydelse för hur 

epidemin har utvecklats. På ett flertal ställen i dokumentet återfinns målet att reducera 

stigma runt HIV och AIDS, både som ett av de huvudsakliga målen för dokumentet och 

även som en av de vägledande principerna för dokumentet (ibid. 10+15).  Men under 

ingen av punkterna så återfinner man en konkret plan för hur detta ska gå till. Det 
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närmaste en plan man kommer är när man under rubriken ”Provide adequate treatment, 

care and support services in communities”(ibid. 22), adresserar att man bör reducera 

stigmat runt HIV och AIDS i det lokala samhället. Men inte heller här så finns det en 

konkret plan för hur, även om målgruppen man vänder sig till, det vill säga det lokala 

samhället, nämns. Detta innebär att man har få konkreta planer om hur man ska adressera 

HIV/AIDS-stigma, och detta gör att dokumentet uppfyller kriterierna i mitt analysschema 

för att hamna i kategorin bekräftar delvis betydelse för hur stigmafrågan betonas i 

dokumentet.  

Det är även värt att notera att det finns spår av indirekt stigmareduktion, det vill säga 

handlingar som kan reducera stigma även om ordet stigma inte skrivs uttryckligen, såsom 

att man uttrycker att människor som lever med HIV och AIDS ska ha tillgång till samma 

utbildning, sjukvård, socialtjänst och jobbmöjligheter som andra (ibid. 25). Jag 

argumenterar att detta är viktigt att ha med eftersom det är åtgärder som gör att stigma 

kan reduceras. Men eftersom detta är indirekta åtgärder, utan direkta planer för hur det 

ska ske, så gör det inte att dokumentet kan placeras i någon annan kategori. 

 

Vad gäller det andra dokumentet, NSP 2007-11, så argumenterar jag att dokumentet helt 

bekräfta betydelsen av stigma. Detta eftersom att man på flera olika ställen i dokumentet 

betonar stigmas betydelse för hur HIV/AIDS-epidemin ser ut i Sydafrika vid tiden då 

dokumentet skrevs, 2006. Bland annat så adresseras stigmafrågan, främst i kontexten med 

mänskliga rättigheter, under de högprioriterade ämnesområdena. Det konstateras också 

att stigma är ett av de största hindren för att kunna motarbeta spridningen av sjukdomen 

(NSP 2007-11:13ff). 

 

Problemet med stigma tas likväl upp av de vägledande principerna där det även 

poängteras vilket hinder stigma utgör för att bekämpa epidemin. Vidare poängteras i 

dokumentet att man förbinder sig till en nollvision när det gäller stigma, det vill säga 

ingen människa ska bli utsatt för stigma. För att uppnå detta så har man för avsikt att 

utbilda och ge människor kunskap om HIV, för att motverka stigmatiserande beteenden i 
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samhället (ibid. 60). Detta visar att stigma anses som en av de viktigaste länkarna att 

bryta för att kunna adressera HIV-epidemin i Sydafrika. Jag drar denna slutsats av att 

man har adresserat det både inom högprioriterade ämnesområden och under de 

vägledande principerna, områden som jag argumenterar är stöttepelarna i dokumentet. 

 

Vidare finns det även konkreta planer för indirekt stigmareduktion. Här använder man 

inte ordet stigma direkt, men effekten blir ändå att stigma reduceras eftersom det handlar 

om större öppenhet i samhället, att alla ska ha tillgång och rätt till bostad, arbete, 

likvärdig utbildning, social tjänst och inte behöva bli utsatt för negativa attityder och så 

vidare. Ett konkret exempel på detta är att man vill att det ska finnas föräldraprogram 

som utbildar föräldrar i att prata med sina barn om HIV (ibid. 68). Dessa åtgärder 

argumenterar jag i sin tur skulle leda till större öppenhet och därigenom reducera stigma.  

 

En annan indirekt handling som förespråkas är att man vill skapa en ”[...] national culture 

in which all people in South Africa regularly seek voluntary testing and counselling for 

HIV”(ibid. 64). Detta argumenterar jag kan leda till stigmareduktion på så sätt att om 

man kan uppnå att kulturen ändras så att människor vågar gå och testa sig så kommer 

stigmat att reduceras runt sjukdomen. Detta kommer i sin tur att leda till att fler kommer 

att kunna få den vård de behöver, eftersom de känner till sin sjukdomsstatus. Ett tredje 

exempel på indirekt stigmareduktion är att man går ut med en kampanj som sänder ett 

klart budskap om att man kan leva ett lyckligt och meningsfullt liv även om man har HIV 

(ibid. 48).  

Vidare är ett annat exempel på indirekt stigmareduktion också den handlingsplan som 

finns för att försäkra sig om att rättigheterna för människor som lever med HIV, vad det 

gäller bostad, utbildning, arbete, försäkring, ekonomi och så vidare, efterlevs. Man vill 

göra detta genom dels kampanjer i samhället som främjar mänskliga rättigheter, dels 

genom att de olika myndigheterna har en egen politik som bedrivs för att främja och 

skydda personer som lever med HIV. Man vill dessutom bygga en förståelse runt HIV 

och människor som är infekterade av sjukdomen genom att utbilda viktiga nyckelgrupper 
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så som religiösa grupper, media, traditionella medicin män med flera om deras situation 

(ibid. 97).   

Denna text visar att de två primära kriterierna för att placera dokumentet i kategorin 

bekräftar helt betydelse, det vill säga att dokumentet ser att bekämpa stigman som det 

viktigaste steget för att hävda HIV epidemin i Sydafrika och att det finns konkreta 

handlingsplaner på hur stigman ska reduceras, är uppfyllda. Detta även om en del av de 

konkreta förslagen är så kallad indirekt stigmareduktion, eftersom ordet stigma inte skrivs 

ut, så kommer ändå förhoppningsvis samma resultat att uppnås i slutändan. 

 

Vad beträffar det tredje och sista dokumentet, NSP 2012-16, så argumenterar jag att detta 

betonar stigma frågan genom att helt bekräfta betydelse. Men dokumentet skiljer sig från 

föregående års period genom att man här har mer konkreta planer som innehåller ordet 

stigma, till skillnad från NSP 07-11, som var mer inriktat på indirekt stigmareduktion. 

Emellertid är en av de fyra visioner som programmet ska uppfylla att det ska var ”Zero 

discrimination associated with HIV and TB” (NSP 2012–16:12). Eftersom jag 

argumenterar att diskriminering och stigma har samma innebörd, så argumenterar jag 

även att denna vision som dokumentet har bekräftar att stigma är bland de viktigaste 

sakerna att adressera för att bekämpa HIV/AIDS-epidemin.  

Vidare har dokumentet som konkret mål att ”Reduce self-reported stigma related to HIV 

and TB by at least 50 % ” (ibid. 12) Detta argumenterar jag är ett bevis på att man anser 

att adressera stigma är viktigt för att reducera epidemins omfattning. Det är även 

intressant att notera att från och med 2012 så har man konstruerat ett stigma index som 

gör att man numera kommer att kunna mäta hur framgångsrika olika kampanjer är (ibid. 

67). Därtill adresserar dokumentet även stigmafrågan under två av fyra nyckelområden 

som fokus bör ligga på: dels när det gäller hur man ska adressera de drivande sociala och 

strukturella faktorerna när det kommer till att förebygga sjukdomen, ta hand om de som 

är sjuka och den påverkan som sjukdomen har på samhället (ibid. 14). Dels också vad 

gäller HIV och mänskliga rättigheter, där dokumentet poängterar nödvändigheten av att 

adressera stigma och diskriminering för att garantera mänskliga rättigheter (ibid. 15).  
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Vidare finns det också en del konkreta handlingsplaner för att reducera HIV- och TB-

relaterad stigma. En av dem är att man vill utveckla ett program där människor som lever 

med HIV och TB kan vara med och hjälpa till att utveckla så att fokuset blir rätt utifrån 

deras upplevelser. Därigenom skapar man ett ramverk för hur man ska lindra stigmats 

inverkan i samhället och för att senare kontrollera om det verkligen fungerar så kommer 

man att ta hjälp av det nya stigmaindexet (ibid. 36). Man förespråkar även användning av 

en form av stigmareduktion, såsom utbildning om HIV, i förebyggande syfte så att 

människor vågar söka upp sjukvården och gå och testa sig utan att bli utstötta ur sitt 

lokala samhälle. Genom detta förhindras även att sjukdomen sprids vidare ytterligare 

(ibid. 39). 

 

Under avsnittet om mänskliga rättigheter tar man upp att det är fel att utsätta personer för 

diskriminering och stigmatisering på grund av HIV. Detta måste motverkas genom 

nationella kampanjer som inkluderar kunskap om hur HIV smittar, hur man kan få 

behandling och vilken sorts behandling som finns samt vilken inverkan som 

stigmatisering har på den som blir utsatt av det. Det är främst på arbetsplatsen och 

offentliga tillställningar som kampanjerna ska bedrivas, men de bör även nå ut till 

samhället i övrigt (ibid. 54). Det finns även ett extra fokus och en konkret plan för hur 

man ska adressera och reducera stigman på arbetsplatserna samt ett ramverk för vad en 

nationell kampanj som adresserar detta ska fokusera på (ibid. 56). Dokumentet summerar 

också sin egen ståndpunkt genom citatet ”In summary, the NSP 2012-2016 recognises the 

need to continuously assess barriers to access to services and instances of stigma and 

discrimination and provides the framework for addressing such issues” (ibid. 54).  

För att summera så argumenterar jag att dokumentet har tagit fram ramverk för hur 

arbetet med att adressera stigma ska se ut och som jag visar ovan så uppfyller det båda 

mina kriterier i mitt analysschema för att kategoriseras som bekräftar helt betydelse.  

 

Avslutningsvis kan man alltså se att fokuset på stigmafrågan har gått från bekräftar delvis 

betydelse till bekräftar helt betydelse. Det är intressant att notera att trots att NSP 2007-
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11 är utförligare i sina beskrivningar av vad som skall göras än vad NSP 2012-16 är så 

argumenterar jag för att resultatet är detsamma: båda två bekräftar helt betydelsen att 

stigma måste bekämpas. 

 

8. Slutdiskussion och slutsats 
 

Till att börja med kan man konstatera att strategiplanernas inriktning har förändrats i 

betydande utsträckning på alla tre analyspunkterna under den tidsperiod som de tre olika 

dokumenten sträcker sig över, det vill säga från 2000 till 2016.  

 

Vad gäller den första analyspunkt som jag undersökt, orsakssambandet mellan HIV och 

AIDS, ser man tydligt att Sydafrikas dåvarande president Thabo Mbekis åsikter lyste 

starkt igenom i det första dokumentet från 2000-2005. Detta blir som tydligast i avsnittet 

som handlar om behandling, där det sägs att det är fattigdom som är grundorsaken till 

HIV/AIDS/TB och STI (NSP 2000–05:22). Detta ligger helt i linje med uttalanden som 

Mbeki gjorde under denna tid (Nattrass 2007:68).  

 

Det skall dock noteras att dokumentet inte fullt ut speglar Mbekis förnekelse av 

sambandet mellan HIV och AIDS: det står ingenstans i dokumentet att HIV inte orsakar 

AIDS. Med tanke på vilken debatt som fördes vid denna tid skulle det knappast ha 

förvånat. I sammanhanget bör en källkritisk anmärkning göras: eftersom det idag är 2012 

och jag endast hade tillgång till dokumentet från 2000 via internet, hämtat på en officiell 

sydafrikansk hemsida, så kan det inte helt uteslutas att dokumentet har ändrats efter att 

det blev publicerat 2000, i syfte att idag ge en tillrättalagd bild av hur man ville föra 

HIV/AIDS-politiken då. 

 

Det är också intressant att notera att det påföljande dokumentet, som publicerades 2007, 

inte gör en markering genom att skriva uttryckligen att HIV orsakar AIDS. Att göra det 

skulle ha varit ett sätt att visa att man har gått vidare efter den kontroversiella debatt som 

Mbeki stod för. Här kan man spekulera i om detta var en kvarleva från Mbekis tid eller 
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helt enkelt något som förbisågs, eftersom det för författarna till dokumentet framstod som 

en fullständig självklarhet att HIV orsakar AIDS (och man kanske helst ville glömma 

Mbekis uttalanden, inte påminna om dem)? 

 

I det senaste dokumentet från 2012 känns det som om att fokus har gått bort från att HIV 

orsakar AIDS och att vikten läggs på andra saker. Mot den bakgrunden känns det inte 

nödvändigt att man direkt talar om orsaksförhållandet mellan HIV och AIDS i 

dokumentet. Vidare så går förändringen att notera då båda dokumenten, från 2007-11 och 

det från 2012-16 förespråkar att ARV används som behandlingsmetod och det finns 

detaljerade planer för hur detta ska ske. I NSP från 2000-05 var avsaknaden av sådana 

planer total. 

 

Min nästa analyspunkt, inställningen till ARV-läkemedel, uppvisar den största 

förändringen över tid. Där har man gått från att vara mycket negativ till ARV-läkemedel 

runt 2000-05, något som definitivt kan ses som en reflektion av Mbekis förhållningssätt, 

till att i de två senare NSP vara positiv och mycket positiv till användandet av ARV.  Det 

är dels intressant att i NSP från 2000-05 se hur man är negativ till att använda ARV-

läkemedel till den stora massan och då framförallt till gravida mödrar som riskerar att 

smitta sina ofödda barn, men att man förespråkar att ARV ska användas till att behandla 

vårdpersonal som kan ha blivit smittad (NSP 2000–05:21). Här finns dels en misstanke 

om att man gjorde ” skillnad på folk och folk”, dels en självmotsägelse: om nu ARV var 

så dåligt och man inte vill använda det, varför då ändå skriva att det borde användas av 

vårdpersonalen? Denna måste ju ha ansetts som särskilt viktigt och därmed skyddsvärd?  

En tänkbar tolkning är att det var en kostnadsfråga: det skulle ha blivit för dyrt att ge 

breda grupper ARV-behandling. En annan är att de som skrev programmet naturligtvis i 

själva verket var medvetna om att ARV fungerade, men av politiska skäl bara fick 

begränsa användningen till små grupper, och då valde man vårdpersonal som en 

strategisk grupp. Kanske fruktade man kraftigt negativa reaktioner från vårdpersonalens 

sida – som rimligen också var väl medvetna om att ARV fungerade – om dessa ej själva 

fick använda dem, trots att de uppenbarligen är en riskgrupp. 
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Till nästa dokument, NSP 2007-11, så har inställningen till ARV gjort en helomvändning 

och man ställer sig då positiv till användandet av läkemedel, genom att man har satt upp 

mål över hur många HIV-infekterade människor som ska få ARV-läkemedel innan 

dokumentet skrivs om (NSP 2007–11:64). Man förespråkar även ARV som 

behandlingsmetod och adresserar flera problem som kan vara anledningar till att ARV-

programmet inte når sin fulla potential (ibid. 80). Men eftersom det inte finns konkreta 

mål för hur detta ska gå till så hamnar NSP 07-11 inte under kategorin mycket positiv. 

Det gör däremot det påföljande dokumentet från 2012-16, som också innehåller, förutom 

konkreta mål som ska uppnås och en plan för hur detta ska ske, en bekräftelse att ARV-

läkemedel är det enda vetenskapligt beprövade sättet att behandla HIV/AIDS idag.  

 

Sammantaget illustrerar min studie alltså att det har skett en oerhörd förändring av 

inställningen från regeringens sida i Sydafrika när det gäller användandet av ARV-

läkemedel. Eftersom detta i högsta grad är en levande debatt, så blir det även intressant 

att se fortsättningen på detta. 

 

Den tredje och sista analyspunkten som har tagits upp är stigma runt HIV/AIDS. Här 

fann jag att man har gått från att 2000-05 och 2007-11 till största del ha adresserat 

stigman från det lokala samhället till att i NSP 2012-16 adressera båda två. Det 

intressanta här är, enligt min mening, att se att man breddat ansatsen i sin 

stigmabekämpning. Från att endast adressera en sorts stigma till att adressera båda.  

 

Dokumenten ger tyvärr ingen ledning till att förklara varför denna breddning skett. En 

tänkbar anledning kan vara att man på senare år intresserar sig mer för individen generellt 

sett. Det kan också vara så att man i de tidigare dokumenten inte lade särskilt stor vikt på 

vilken sorts stigma man adresserade, och att det är enklare att ha konkreta planer för 

stigman som kommer från det lokala samhället än att bearbeta den stigma som en individ 

känner mot sig själv. Det troligaste är att breddningen är en effekt av det ökade fokuset 

på stigmafrågan generellt sett som dokumenten återspeglar. 
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Dokumenten gått från att bekräfta betydelsen av stigma delvis till att helt bekräfta den. 

Det är här intressant att se hur stigma under den 16 års period som undersöks alltid har 

haft en stor betydelse i dokumenten som ett verktyg i arbetet för att bekämpa HIV/AIDS-

epidemin, men att det fortfarande är oerhört utbrett och att man samtidigt inte har lyckats 

att bekämpa det i någon större utsträckning. Att man i den senaste NSP från 2012 

beskriver hur man vill utveckla ett stigmaindex lägger extra vikt på hur viktig frågan 

verkligen är. 

 

Det är även värt att notera att fastän dokumenten betonar stigma, så finns det – till 

skillnad från med ARV – inte särskilt mycket konkreta förslag om vad som skall göras, 

utan fler förslag som kan ses som indirekt stigma reduktion men som i slutändan 

förhoppningsvis leder till att stigma reduceras. Man kanske kan tänka sig att man inte har 

kommit lika långt när det gäller att i konkret handling tillämpa insikterna om stigmas 

betydelse – på samma sätt som dokumentet visar att det tog tid innan dokumenten mer 

detaljerat angav hur ARV skulle användas. Mot bakgrund av hur skrivningarna kring 

stigma har utvecklats över de tre NSP som jag studerat tror jag att man kan vänta sig att 

nästa NSP, om det kommer en till efter 2016, kommer att ha betydligt mer detaljerade 

planer för stigmareducering. 

 

En sista intressant punkt som jag även noterade när jag analyserade de olika NSP var 

användandet av ordet treatment. Här var det intressant att se hur komplext ordets 

innebörd var och hur det ändrade betydelse med vilket sammanhang som det användes i. 

I båda dokumenten från 2000-05 och 2012-16 så specificeras det inte exakt vad som ordet 

innebär, men ändå kan man se en skillnad i ordens innebörd. I NSP 2000-05 (23) 

specificeras inte ordet, men på grund av den tidstypiska debatten kan man ana att man 

inte menar ARV-läkemedel, vidare så kan man även se i 2012-16 att man inte heller 

specificerar ordet, men eftersom man i dokumentet förespråkar ARV-läkemedel som det 

enda sättet att behandla HIV/AIDS så kan man anta att treatment är lika med ARV-

läkemedel. Användningen av detta ord i dokumenten visar på en av svårigheterna med 

textanalys, nämligen att den förutsätter kunskap om den tidstypiska debatt som pågått vid 

olika tillfällen, och en förståelse av den övriga innebörden i ett dokument. 
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Avslutningsvis kan man konstatera att det har skett en förändring på alla tre 

analyspunkter över tid och på alla punkter har det gått från negativt till mer positivt. Detta 

gör att jag kan besvara min inledande fråga om Sydafrikas HIV/AIDS har förändrats över 

tid på de tre nyckelpunkterna. Och genom detta så har jag även uppnått mitt syfte, som 

var att undersöka hur Sydafrikas HIV/AIDS politik har förändrats på de tre olika 

analyspunkterna. 
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