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Abstract  

What affects Hiv in South Africa's different provinces? This thesis examines if education, 

unemployment rate, GDP per capita, and the literacy rate has any relationship with the Hiv 

prevalence. This is analyzed using theory and data in the form of a simple microeconomic 

model and an econometric regression analysis based on cross sectional data of the provinces 

of South Africa. The regression analysis shows that unemployment rate and education have 

significant effects of the Hiv prevalence in South Africa. The microeconomic model in the 

thesis indicates that when education is higher, individuals are more aware that the probability 

of being infected by Hiv is higher when the Hiv prevalence is high. This leads the expected 

utility of using a condom to shift from being higher when not using a condom to being higher 

when using a condom, which prevents Hiv. The conclusion from the analysis is that it is 

important for South Africa to especially make sure that the educational level is high, but also 

that the unemployment rate is low, so that spread of the epidemic can be reduced or even 

eradicated. 

 

Sammanfattning 

Vad påverkar Hiv i Sydafrikas olika provinser? Uppsatsen undersöker om utbildning, 

arbetslöshet, BNP per capita och läs- och skrivkunnighet har något samband med Hiv-

prevalens. Detta analyseras både med hänsyn till teori och empiri i form av en enkel 

mikroekonomisk modell samt en ekonometrisk regressionsanalys utifrån tvärsnittsdata för de 

Sydafrikanska provinserna. Regressionsanalysen visar att arbetslöshet och utbildning har 

signifikanta effekter på Hiv-prevalensen i Sydafrika. Mikromodellen i uppsatsen styrker att 

när utbildning är högre är individer medvetna om att sannolikheten att bli smittad av Hiv är 

större när Hiv-prevalensen är hög. Detta leder till att den förväntade nyttan av att använda 

kondom vid sex skiftar från att vara högre utan kondom till att vara högre med kondom. 

Slutsatsen från analysen är att det är viktigt för Sydafrika att se till att framförallt 

utbildningsnivån är hög, men även att arbetslösheten är låg, så att epidemins spridning i 

slutändan kan minska eller till och med utrotas.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Sydafrika är ett aktuellt land där turismen har ökat de senaste åren och många vill åka dit. Det 

är dock tyvärr inte bara landet som är ett aktuellt ämne, utan även det faktum att landet 

präglas av Hiv och Aids. I södra Afrika är epidemin störst i hela världen. Hiv/Aids är inte 

bara en sjukdom, det handlar om mycket mer. Samhällen slås sönder och humankapital 

försvinner med sjukdomen. Barn och gamla lever vidare medan mellangenerationen dör, 

vilket påverkar hela samhället och hämmar Sydafrikas utveckling. Hiv/Aids finns överallt 

men förutsättningarna för människor ser väldigt olika ut. Sjukdomens behandlingsmöjligheter 

skiljer sig men framförallt finns stora skillnader i utbildning, inkomstnivå, jämlikhet och 

arbetslöshet. Mycket forskning har gjorts kring Hiv/Aids men det är svårt att fastställa vad det 

egentligen är som har gjort och fortfarande gör att epidemin sprids. Finns det exempelvis 

samband mellan arbetslöshet och Hiv? I många länder har regeringen vidtagit drastiska 

åtgärder för länge sedan för att hindra spridningen, men i Sydafrika har sådana åtgärder inte 

setts förrän på senare år (Sofia 2009). Vilka åtgärder är de optimala att vidta för att förhindra 

fortsatt spridning? Kan det vara så att ökad utbildning leder till lägre Hiv-prevalens? 

Vår uppsats undersöker med hjälp av en mikroekonomisk modell samt en regressionsanalys 

som grund att besvara frågan om vad som påverkar Hiv i Sydafrikas provinser. 

1.2 Problemformulering 

Påverkas Hiv av utbildning, läs- och skrivkunnighet, arbetslöshet och BNP per capita i 

Sydafrikas nio olika provinser? Om variablerna har en effekt på Hiv-prevalensen, hur ser då 

sambanden ut? Enligt tidigare studier finns det delade meningar om utbildning har ett 

samband med sjukdomen eller inte. Kan tydligare samband ses vid uppdelning av 

utbildningsvariabeln i olika utbildningsnivåer? 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns variabler som påverkar eller har ett samband 

med Hiv-prevalensen i Sydafrikas provinser, samt undersöka om individers sexuella beteende 

ändras med förändringar i Hiv-prevalensen. 

1.4 Metod och problemavgränsning 

För att utreda om det finns ett samband mellan Hiv-prevalensen och någon av våra variabler 

har vi gjort en kvantitativ undersökning med hjälp av regressionsanalyser utifrån 

sekundärdata. Vårt datamaterial har bearbetas och framställts med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. Vi har valt att göra en tvärsnittsanalys över de olika provinserna 

under ett år. Vi skattar en linjär regressionsmodell samt en log-lin modell för Hiv-prevalens. 

För att granska eventuella problem med korrelation gör vi korrelationsmatriser utifrån 

Pearsons korrelationstest. Genom att analysera dessa korrelationer hittar vi även eventuella 

problem med multikollinearitet. För att upptäcka eventuella problem med heteroskedasticitet i 

våra modeller använder vi oss av White's test. 
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Vi har även valt att göra en teoretisk mikromodell för att undersöka om individers sexuella 

beteende ändras med förändringar i Hiv-prevalensen. Modellen baseras på en modell med val 

under osäkerhet. 

Uppsatsen avgränsas genom att endast undersöka Hiv-prevalensen bland 15-49 åringar i varje 

provins i Sydafrika. Vi valde att använda oss av tvärsnittsdata, då det inte fanns tillräkligt med 

data för flera av våra variabler på provinsnivå för mer än ett år. Uppsatsen är även avgränsad 

till att endast analysera befolkning i sin helhet. Det hade varit inressant att göra en egen 

regression för endast kvinnor eftersom Hiv-prevalensen bland dem är högre än för män 

(Human Sciences Research Council 2009), dock fanns inte tillräckligt med datamaterial för 

att möjliggöra en sådan regression. 

1.5 Disposition 

För att ge läsaren en förståelse för Sydafrika som land börjar vi med en beskrivning av landet 

som helhet och sedan en kort beskrivning om varje provins, samt en sammanfattning av den 

ekonomiska situationen i landet. Sedan är det viktigt att få bakgrundsfakta om det faktiska 

problemet med Hiv/Aids i Sydafrika och alla variabler som vi tror påverkar situationen. Detta 

tas upp i vår bakgrundsdel i kapitel 2, samt tidigare studier. Följaktligen kommer kapitel 3 där 

mikroekonomisk teori och analys tas upp. Vidare beskrivs regressionsanalysens teori i del 4 

och i avsnitt 5 tas data upp. Del 6 innehåller våra hypoteser och resultat och avslutningsvis 

har vi en slutsats i del 7. 
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2. Bakgrund 

2.1 Sydafrika 

2.1.1 Landet 

Sydafrika är ett välkänt och växande land i södra Afrika med nästan 50 miljoner invånare. 

Intressant är att landet har tre stycken huvudstäder; Kapstaden som hyser parlamentet, 

Pretoria där regeringen ligger och Bloemfontein där Högsta domstolen finns. Sydafrikas 

befolkning består av nästan 80% afrikaner (svarta), ca 10% européer (vita), och resterande 

10% av "färgade" och asiater. Landet har elva olika officiella språk; bl.a. engelska, afrikaans 

och zulu, och religionen är huvudsakligen kristendom (Sida 2011). 

Karta över Sydafrika och landets provinser 

 

2.1.2 Provinserna 

Eastern Cape 

Eastern Cape ligger på Sydöstra kusten i Sydafrika och huvudstaden är Bisho. De språk som 

främst talas i provinsen är isiXhosa (83,4%), Afrikaans (9,3%) och Engelska (3,6%). 

Med två hamnar och tre flygplatser, samt utmärkta vägar och järnvägar ses provinsen som ett 

viktigt område för tillväxt och ekonomisk utveckling (SouthAfrica.info 2012). 
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Free State 

Free State ligger i hjärtat av Sydafrika och huvudstaden är Bloemfontein som har flera 

universitet. De huvudsakliga språken som talas i Free State är Sesotho (64,4%), Afrikaans 

(11,9%) och isiXhosa (9,1%) (SouthAfrica.info 2012). 

Gauteng 

Gauteng är Sydafrikas minsta provins till ytan,  endast 1,4% av den totala ytan, men ändå 

bidrar provinsen hela 33% till landets ekonomi (BNP) och 10% av hela Afrikas BNP. 

Huvudstaden är Johannesburg, vilken är den största staden i Sydafrika och i hela Afrika. De 

språk talas främst i provinsen är isiZulu (21,5%), Afrikaans (14,4%), Sesotho (13,1%) och 

Engelska (12,5%). Provinsen har även den högsta per capita inkomsten i landet och några av 

de viktigaste utbildnings- och sjukvårdssystemen ligger här (SouthAfrica.info 2012). 

KwaZulu-Natal 

KwaZulu-Natal kallas för trädgårdsprovinsen i Sydafrika och huvudstaden är 

Pietermaritzburg. Huvudspråken är isiZulu (80,9%), Engelska (73,6%) och Afrikaans (1,5%) 

och storleksmässigt kan provinsen liknas med Portugal ungefär (SouthAfrica.info 2012). 

Limpopo 

Limpopo är Sydafrikas nordligaste provins och huvudstaden heter Polokwane. Språken som 

talas är Sesotho (52,1%), Xitsonga (22,4%) och TsHivenda (15,9%). Provinsen präglas av 

turistindustrin, med Krugerparken som viktig turistattraktion (SouthAfrica.info 2012). 

Mpumalanga 

Mpumalanga betyder "platsen där solen går upp" och ligger i nordöstra Sydafrika. 

Huvudstaden är Nelspruit och de huvudsakliga språken är siSwati (30,8%), isiZulu (26,4%) 

och isiNdebele (12,1%). Det är den andra minsta provinsen i Sydafrika och kan jämföras som 

lite större än Tjeckien (SouthAfrica.info 2012). 

Northern Cape 

Northern Cape är den största provinsen i Sydafrika, aningen större än Tyskland, och tar upp 

nästan en tredjedel av Sydafrikas totala landyta. Dock har provinsen minst befolkning, endast 

3 personer per kvadratkilometer. Huvudstaden heter Kimberley och de språk som talas är 

Afrikaans (68,0%), Setswana (20,8%) och Engelska (2,5%) (SouthAfrica.info 2012). 

North West 

North West ligger i norra delen av Sydafrika på gränsen till Botswana. Huvudstaden heter 

Mafikeng och språken som huvudsakligen talas är Setswana (65,4%), Afrikaans (7,5%) och 

isiXhosa (5,8%) (SouthAfrica.info 2012). 

Western Cape 

I Western Cape ligger den sydligaste punkten av Afrika, Cape Agulhas. Huvudstaden är Cape 

Town, Kapstaden och de främsta språken är Afrikaans (55,3%), isiXhosa (23,7%) och 

Engelska (19,3%). Storleken på provinsen kan jämföras med Grekland ungefär 

(SouthAfrica.info 2012).  
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Tabell 2.1 Provinsfakta 

Provinser Yta (km
2
) %-del av 

totalyta 

Befolkning 2006 

(miljoner) 

Antal 

personer/km
2
 

% av landets 

BNP 

Eastern Cape 168 966

  

13,9 6,9 41 8,1 

Free State 129 825

  

10,6 2,9 23 5,5 

Gauteng 16 548

  

1,4 9,5 576  33,3 

KwaZulu-

Natal 

94 361

  

7,7 9,9 105  16,7 

Limpopo 

 

125 755 10,3 5,6 43 6,7 

Mpumalanga 

 

76 495 6,3 3,5 46 6,8 

Northern Cape 

 

372 889 30,5 1,0 3 2,2 

North West 106 512

  

8,7 3,4 32 6,3 

Western Cape 

 

129 462

  

10,6 4,7 37 14,4 

Källa: SouthAfrica.info 2012 

 

2.1.3 Tillväxt 

De senaste åren har Sydafrikas tillväxt varit stark och stabil, bortsett från en dipp under den 

globala finanskrisen mellan 2008-2009. Tillväxttakten 2006 var 5,6% och 2010 var den 3,0%, 

efter en återhämtning från -1,8% 2009.  

Tabell 2.2 Tillväxt 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Tillväxt % 

Sydafrika 

 

5,6 

 

5,5 

 

3,7 

 

-1,8 

 

3,0 

Källa: Landguiden 2012 

Landets totala BNP 2010 var 3,637 miljarder USD, vilket innebär ett BNP/capita på 7,100 

USD 2010 (Landguiden 2012). För att sätta detta i perspektiv kan vi tala om att Sveriges 

BNP/capita är 47,667 USD 2010 (Landguiden 2012). 
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2.2 Hiv/Aids 

2.2.1 Vad är Hiv och Aids? 

Både Hiv-infektion och Aids kommer ifrån Humant Immunbrist Virus, som är ett retrovirus 

där smittsamheten är relativt låg. Det som är speciellt med retrovirus är att det lagras i 

kroppens arvsmassa. En Hiv-infektion kan inte läkas ut vilket innebär att den smittade har 

viruset i resten av sitt liv. Blod och andra kroppsvätskor kan därmed vara smittsamma för 

andra under mycket lång tid, även om smittsamheten vid exponering inte är särskild stor. 

Infektionen kan överföras genom samlag eller från en sjuk kvinna till hennes barn vid födseln. 

Viruset kan även överföras genom blod eller annan vävnad från en person med Hiv/Aids. Hiv 

smittar inte vid sociala kontakter, så utan symtom på sjukdomen kan man nästan alltid 

fortsätta sitt liv som vanligt (Smittskyddsinstitutet 2010). 

Vad är skillnaden mellan Hiv och Aids? 

Hiv står för humant immunbristvirus, ett virus som långsamt bryter ned det immunförsvar 

som vi har för att skydda oss mot infektioner och en del tumörer. Efter flera år blir 

immunförsvaret så försvagat att man får besvär i form av olika infektioner och tumörer. När 

läget blivit så allvarligt att man får livshotande komplikationer kallas tillståndet för Aids 

vilket betyder Acquired Immunodeficiency Syndrome, förvärvat immunbristsyndrom 

(NoaksArk 2012). 

Hur märker man om man är smittad av Hiv? 

De flesta som blivit smittade av Hiv märker ingenting av sin sjukdom förrän ett flertal år 

förlöpt från smittotillfället. En del som nyligen smittats kan få övergående besvär som dock 

ofta är så vaga att man inte kan dra slutsatsen att de beror på Hivinfektion. Det enda sättet att 

ta reda på om man fått Hiv är att göra ett Hivtest hos läkaren (NoaksArk 2012). 

2.2.2 Hiv/Aids i Sydafrika och dess följder 

Trots att smittspridningen har stagnerat i många afrikanska länder så fortsätter den att öka i 

Sydafrika. Rent krasst är det så att generationen som bär upp samhället dör i Aids. Högst 

andel smittade hittar vi bland kvinnorna som är mellan 20-35 år, med andra ord, de som är i 

mest fertil ålder. Andelen smittade bland dem är mer än dubbelt så hög som genomsnittet. Så 

mycket som var tredje gravid kvinna har Hiv, vilket givetvis drabbar barnen extremt hårt. 

Många blir föräldralösa och får tas om hand av överlevande äldre kvinnor eller andra barn 

varav många själva är Hiv-positiva. De äldre kvinnorna som får ta hand om barnen, 

exempelvis mormödrar, belastas hårt och framförallt när de inte har utbildning, ekonomi eller 

det stöd som de skulle behöva för att klara av det. I vissa fall lever barnen i så kallade 

Childheaded households, vilket innebär att de äldsta syskonen tar hand om de yngre. 

Barn utan föräldrar kan utgöra en stor social risk för samhället om deras rättigheter och behov 

inte är tillfredställda. Risken är mycket hög att bli utsatt för sexualiserat våld och hamna i 

prostitution, framförallt för de unga flickorna. För pojkarna är det stor risk att de blir kriminella 

och de som faktiskt utför våldet mot kvinnorna. Enligt en studie utförd 2008 av South Africa 

Medical Research Council uppgav 30 procent av ungdomarna att deras allra första samlag var en 

våldtäkt. I samma studie uppger 25 procent av de tillfrågade männen att de hade utfört en våldtäkt.  
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I Sydafrika försvåras arbetet mot smittspridning mycket på grund av att det fortfarande inte 

pratas öppet om Hiv och Aids. Detta leder också till att de Hiv-smittades rättigheter försvåras 

(Sofia 2009) 

2.2.3 Krisen 

När stora delar av den producerande generationen dör i Aids under de nästkommande 

årtiondena kommer Sydafrika stå inför både en humanitär men likaväl ekonomisk katastrof. 

Världsbankens beräkningar visar att BNP kan komma att minska till hälften och 

medellivslängden från 60 till 35 år. Det hela gör det ännu värre genom att 50 procent av 

befolkningen är under 25 år och arvet från apartheidregimen gör att många inte har tillgång 

till acceptabla bostäder, utbildning och hälsovård bland mycket annat. 

Sydafrikas regering har helt enkelt varit alldeles för sen med att ta sig an utmaningen att 

bekämpa spridningen av Hiv och Aids. Resurserna för att hjälpa de övergivna barnen till 

trygghet och utbildning är alldeles för små. Sydafrika kommer inte att klara av att finansiera 

de behov som uppstått genom Aidskrisen på egen hand. Behovet av hjälp med finansiering 

kommer att återstå en lång tid framöver (Sofia 2009).   

2.2.4 Organisationer 

Det finns flera organisationer som kämpar hårt för att hjälpa de utsatta i Sydafrika. Vi 

presenterar några av dem och lite om deras arbete. 

 

UNICEF 

Enligt UNICEF har antalet personer med Hiv i världen sjunkit med några procent de senaste 

åren, men på många håll i Afrika och Asien är Aidsepidemin dock katastrofal och barnen är 

de som drabbas värst. 

UNICEF kämpar för att förändra situationen genom att lära barn och unga hur de ska skydda 

sig för att inte bli smittade samtidigt som de försöker förhindra gravida Hiv-positiva kvinnor 

att överföra sjukdomen till sina barn. De hjälper också barn som står utan föräldrar på grund 

av Aids samt ger vård och hjälp till barn och föräldrar som är smittade (UNICEF). 

 

SOS-barnbyar 

SOS Barnbyar vill att barn över hela världen ska växa upp i en familj där de får kärlek, 

respekt och trygghet. De anser att den största utmaningen i deras arbete är att ge barn som 

förlorat sina föräldrar ett nytt hem i en barnby samt att hjälpa de familjer som drabbats av 

Aids att bevara sina rättigheter och förhindra att de splittras. 

De hjälper främst mödrar samt barn som har förlorat båda sina föräldrar eftersom de har 

ansvar för sina syskon. Det är betydligt fler kvinnor än män som bär på smittan och i många 

regioner är sexualundervisningen mycket dålig. Genom den verksamhet som drivs av SOS 

barnbyar kan de smittade och sjuka få grundlig information om Aids och dess orsaker och 

risker. Vid SOS medicinkliniker kan de även få ytterligare rådgivning om Hiv och Aids, gratis 

tester och bromsmediciner (SOS-barnbyar). 
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2.2.5 Sveriges Hjälp 

Att bekämpa Hiv/Aids-epidemin och konsekvenserna som den medför är ett högt prioriterat  i det 

svenska utvecklingssamarbetet med Sydafrika. Sverige stödjer enskilda organisationer som 

arbetar för att motverka och minska effekterna av Hiv och Aids samt kvinnovåld och sexuellt 

våld.  Stödet till Hiv/Aids-området uppgår till ca 40 miljoner kronor per år. 

Ett program som får svenskt stöd är the Swedish Workplace Hiv/Aids Programme (SWHAP), 

där 13 företag i Sydafrika med svensk anknytning medverkar (Sveriges Ambassad). 

2.2.6 AIDS-kampanjer 

För att öka medvetenheten om Hiv och Aids i Sydafrika har det gjorts flera stora 

kommunikationskampanjer. 

HCT Kampanjen 

En viktig del i HCT, Hiv Counselling and Testing, kampanjen som lanserades i april 2010, 

var att öka medvetenheten om Hiv. Regeringen hade som mål att få igång en diskussion i hela 

landet om sjukdomen och för att göra det tog de hjälp av media.  

Exempelvis gjordes det reklam för gratis tester och rådgivning, men även personliga 

erfarenheter från Hiv-positiva ville påvisas och klargöra myterna om sjukdomen. Regeringens 

mål var att 50 procent av befolkningen skulle nås med budskapet (South African government 

information 2010). 

Khomani 

Hälsodepartementets främsta AIDS-kampanj, ”Khomani”, har drivits sedan 2001. De använde 

massmedia för att få ut sina budskap, däribland radio och television (Human Sciences 

Research Council 2009).  

Soul City och Soul Buddyz 

Två multimedia kampanjer som riktar sig till både vuxna och barn är Soul City och Soul 

Buddyz. De har en sammanlagd årlig budget på 100 miljoner euro, cirka 13 miljoner US$. De 

utnyttjar medier för att främja god sexuell hälsa och välbefinnande (Human Sciences 

Research Council 2009).  

LoveLife 

Sedan 1999 har kampanjen loveLife drivits och de använder sig av ett stort utbud av medier 

som riktar sig främst till tonåringar. Den driver också fritidsgårdar runt om i landet som bland 

annat ger information om sex (loveLife). 

Kampanjernas effekter 

2008 gjordes en stor undersökning för att ta reda på hur dessa kampanjer hade tagits emot av 

befolkningen. Mer än fyra femtedelar av befolkningen hade sett eller hört om minst en av de 

fyra kampanjerna, vilket var en förbättring om jämförelsevis med 2005 då det var mindre än 

tre fjärdedelar. 

Trots denna ökning så är kunskapen om Hiv och Aids väldigt dålig i Sydafrika. Mest 

skrämmande är det att de inte vet hur överföring av sjukdomen kan förebyggas. 
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Mindre än hälften av alla tillfrågade personerna kände till både den förebyggande effekten av 

kondomer och att ha färre sexuella partners kan minska risken för att bli smittad. Än mer 

oroande är det att den exakta kunskapen har minskat under senare år (Human Sciences 

Research Council 2009).  

2.2.7 Kondomanvändning 

Användandet av kondomer verkar växa i Sydafrika. Enligt en undersökning använde 64,8 

procent 2008 kondom vid sitt senaste sexuella möte, vilket var en ökning från 31 procent 

2002. Yngre människor är de duktigast på att använda kondom, vilket inger hopp för 

framtiden. Detta är positivt både i en förebyggande synvinkel men kan samtidigt förklara 

nedgången i Hiv-prevalens bland unga (Human Sciences Research Council 2009). 

Nationalrapporten Survey om Hiv och Aids från 2009 visade att endast 15 procent av gifta 

män och kvinnor använde kondom senaste gången de hade sex. Detta kan jämföras med att 

74-83 procent av män och 55-66 procent av kvinnor som inte var gifta, använde kondom. 

Studien visar behovet av förebyggande program för gifta par (Government of South Africa 

2010). 

2.3 Tidigare studier 

World Bank  

Wold Bank gjorde en rapport 1999 som summerade den globala påverkan av Hiv/Aids och 

hur statliga politiska åtgärder kan struktureras för att minska denna påverkan. De byggde sin 

rapport på flera studier, däribland en studie gjord av Over 1998 som försökte förklara varför 

vissa länder har mer Hiv/Aids-positiva i städerna än andra. I ett prov med 72 länder, varav 32 

stycken var länder i Afrika söder om Sahara, upptäckte de att 8 variabler var signifikanta.  

Variabler som hade ett positivt samband med infektionsnivåer var: ålder på epidemin; 

procentuell andel av befolkningen som är födda utrikes; omfattningen av relativa 

inkomstskillnader, mätt genom Gini-koefficienten; storleken på personal inom militären som 

en procentuell andel av befolkningen; och storleken på klyftan mellan könen i städerna. Ett 

negativt samband med infektionsnivåerna gav BNP per capita och den procentuella andelen 

av befolkningen som var muslimer.  

Den återstående faktorn som hade en positiv effekt var skillnaden i läskunnighet mellan män 

och kvinnor. Den här faktorn uppfattades som den viktigaste sett ur ett politiskt perspektiv, 

för om ett sätt kunde hittas där kvinnors läskunnighet ökas, samtidigt som den manliga hölls 

konstant, skulle gapet mellan könen minska och därigenom även infektionsnivån.  

 

I en senare bok, World Bank (2002), fokuserade författarna på utbildningsgapet för att 

argumentera för att en bra grundutbildning var det mest kostnadseffektiva sättet för regeringar 

att ingripa i Hiv/Aids-epidemin. De kom fram till flera goda anledningar till varför utökad 

utbildning för kvinnor skulle vara bra. De påstod att det är troligare att högre utbildade 

kvinnor senarelägger äktenskap och barnafödande, har färre och mer hälsosamma barn, har 

större potential till högre lön, är bättre på att fatta beslut, har en starkare förhandlingsförmåga 

samt högre självkänsla, och de undviker kommersiellt sex. Det blir tydligt i afrikanska 

http://www.avert.org/aidssouthafrica.htm
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sammanhang, där Hiv oftast orsakas av oskyddade, heterosexuella samlag mellan 

generationer och inte alltid i samförstånd, att utbildning för kvinnor med största sannolikhet 

skulle leda till ökat ekonomisk och socialt inflytande. Mekanismen som Världsbanken tänkte 

skulle ha inverkan på infektionsnivåer var via gapet som leder till färre traditionella 

arbetstillfällen eller lägre löner för kvinnor, vilket leder till ett ökat utbud av kvinnliga 

prostituerade. 

Boken av Världsbanken var en av de första som poängterade att det kunde finnas ett tvåsidigt 

orsakssamband mellan utbildning och Aids. De tittade inte bara på påverkan av utbildning på 

Aids, utan också åt andra hållet. Många lärare har Aids i Afrika söder om Sahara, därmed har 

utbudet på lärare minskat. Det här är en anledning till att enligt dem även det omvända 

sambandet mellan smittade och utbildningsnivå bör testas (Brent 2006). 

Robert J. Brent 

Den här studien testar om utbildning för kvinnor förebygger spridningen av Hiv/Aids i Afrika 

söder om Sahara genom att använda tvärsnittsdata från 31 länder. Utbildning för kvinnor kan 

undersökas på många olika sätt, och här inkluderas ett mått för att täcka icke-standard 

studenter. Eftersom det har hittats att utbildning för kvinnor är positivt relaterat med nivån på 

Hiv/Aids, analyseras utrymmet för att minska infektionerna genom att byta ut en typ av 

utbildning med en annan.  

 

Istället för att undersöka hur det totala antalet utbildade påverkar antalet smittade är frågan 

här om typen av utbildning är viktig. Eleverna skiljs åt genom etapp på utbildning, sekundärt 

eller primärt, och inom den primära sektorn om det är brutto (alla åldersgrupper) eller netto 

(de som deltar som är i den officiella skolåldern). 

Den primära brutto procenten inkluderar äldre (och yngre) studenter likaväl som de som är 

mindre lämpade. Det kan argumenteras för att beteendet hos dessa elever, (kan kalla dem 

icke-standard elever) troligtvis är annorlunda än för de som är i den officiella skolåldern 

(standard eleverna). Att ha dessa kvinnliga icke-standard elever i klassrummet, istället för att 

vara utanför skolan och sårbara för sexuella närmanden av vuxna, borde ha en annan påverkan 

på infektionsnivåerna än om bara standard eleverna skulle utbildas. 

Alla fyra metoderna som han använt visar resultatet att nivån på kvinnors utbildning har ett 

positivt samband med nivån på Hiv/Aids infektioner. Resultatet bekräftas genom 

skattningarna mellan män och kvinnor. Dessa är alla negativa vilket betyder att, om nivån för 

mäns utbildning hålls konstant, leder en ökning i kvinnors utbildning till att antalet infektioner 

ökar. 

Svaret på frågan om utbildning för kvinnor förebygger spridningen av Hiv/Aids i Afrika söder 

om Sahara är nej, inte för närvarande. Resultaten stödjer därmed inte tidigare empiriska bevis 

och säger emot den starka a priori förväntan, om att utbildning för kvinnor skulle leda till 

förbättrat inflytande för att kontrollera sexuella relationer. Till stor del fås detta oväntade 

resultat tack vare det faktum att påverkan av utbildning på Hiv/Aids är starkt förknippat med 

inkomst och religion i Afrika söder om Sahara. Vi lever i en tid där länder med högre 

inkomster har fler infektioner, färre muslimer i befolkningen och fler som utbildar sig; och 

länder med en större andel muslimer i befolkningen har färre infektioner, lägre inkomst och 



15 

 

färre som utbildar sig. Om religion ses som en utbildningsvariabel, snarare än en generell 

kultur, skulle resultatet ses på annorlunda. Oavsett är den viktigaste politiska slutsatsen av 

studien att, i syfte att utvärdera insatser i utbildningspolitiken i länderna måste det finnas 

urval av infektioner med och utan ingripande som omfattar åtta kategorier: låg- och 

höginkomstindivider som delas in i muslimer och icke-muslimer och för varje av dessa 

kategorier delas utbildade och de som inte är det upp. 

En möjlig förklaring till varför Over fick ett positivt tecken för inkomst och ett negativt för 

utbildning i hans infektionsekvation, medan denna fick tvärtom, kan bero på skillnaden i 

länder som använts. Over använde en mix av Latinamerikanska och Afrikanska länder, medan 

denna koncentrerade sig på länder i Afrikanska länder söder om Sahara. Vissa 

latinamerikanska länder, som Brasilien och Argentina, har mycket högre inkomst och kan 

därmed klassificeras som medelinkomst- och utvecklingsländer. 

Sådana typer av länder har både högre utbildningsnivåer och färre Hiv-Aids infektioner än 

låginkomstländer. Så skillnaden i resultaten kan helt enkelt vara, att i Overs studie, innebär en 

höjning i utbildningsnivån en förändring från en låginkomstgrupp till en medelinkomstgrupp, 

medan denna studie skattar effekterna av att höja utbildningsnivån i låginkomstgrupper. 

Men även den här studien har liksom Overs studie svagheten att den mäter Hiv/Aids smittade 

i prevalens och inte förekomst. Det kan finnas eftersläpningseffekter som tvärsnittsanalysen 

inte lyckas plocka upp (Brent 2006). 

2.4 Variabler som potentiellt kan påverka Hiv/Aids 

Vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på vad som påverkar Hiv/Aids. Vi kommer nedan 

förklara flera variabler som vi tror ligger bakom epidemin och sedan kommer vi undersöka 

några av dem. 

2.4.1 Utbildning 

Ett av de mest effektiva sätten att stoppa spridningen av Hiv är enligt flera att människor har 

tillgång till skola. ActionAid har gjort studier där det visas att risken att barn blir smittade 

minskar ju längre de går i skolan. Föräldralösa barn mår oftast mycket dåligt och går mer 

sällan i skolan än andra barn. Barn till Hivpositiva föräldrar måste ofta vara hemma och ta 

hand om sina sjuka föräldrar. När de sedan inte längre finns i livet flyttas barnen ofta till 

andra hem, utan att gå tillbaka till skolan. 

Det är inte ovanligt att barn som har Hiv blir diskriminerade i skolan och tyvärr är det inte 

många regeringar som gör något för Hivsmittade barns rätt till utbildning (Actionaid). 

I början, runt 1995, var det så att det var de högutbildade kvinnorna som löpte störst risk att 

bli smittade. Då de hade bättre ekonomi påverkade det deras livsstil, exempelvis hur många 

sexuella partners de hade och hur mycket de flyttade. I storstäderna var antalet Hiv-fall högt 

och det var också där de utbildade kvinnorna oftast bodde. När epidemin sedan spred sig 

förändrades relationen mellan utbildning och Hiv. ActionAid har gjort studier som visar att de 

med högre utbildning har större möjligheter att ha säkert sex, vilket innebär att risken för dem 

är lägre att bli smittade med Hiv.  Denna studie visade att utbildning är den viktigaste faktorn 

för att ge kvinnor makten över sina liv (Actionaid). 
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”Life Orientation” är en läroplan som infördes i skolorna 2002 där Hiv och 

sexualundervisning ingår (Irin/Plusnews). Tyvärr är det så att kvaliteten på undervisningen 

hämmas på grund av bristande utbildning för lärarna och en ovilja hos lärare och skolor att 

lära ut den. Utbildningen ges därför ofta utanför skoltiden vilket blir ett hinder för 

ungdomarna att ta del av den.  

Bristen på skolade lärare kan resultera i att det bara finns en lärare på en skola som kan ge den 

viktiga kunskapen till barnen (Irin/Plusnews). 

I Sydafrika är det väldigt många som hoppar av skolan vilket också kan göra att många inte 

tar del av Hiv- och sexualundervisningen. Det borde därför vara bättre att rikta sådan 

utbildning mot yngre barn, innan de har hoppat av och innan de är sexuellt aktiva (Statistics 

South Africa). 

2.4.2 Arbetslöshet 

Sydafrika är ett av Afrikas rikaste länder, men på grund av den ojämna fördelningen av 

resurser har de flesta låg utbildning och det är hög arbetslöshet. Situationen blir inte bättre av 

den utbredda kriminaliteten och den ökande Aidskrisen (Sofia 2009). Med uppskattningsvis 

5,6 miljoner Hiv-positiva fortsätter Sydafrika att ha världens största Hiv-epidemi (UNAIDS). 

 

Det största antalet smittade står den svarta delen av befolkningen för och kvinnor har generellt 

sett en högre andel smittade. En stor del av spridningen beror på prostitution, våldtäkter och 

på en syn som innebär att kvinnan ska underordna sig mannen (Sofia 2009). 

Män jobbar borta och tar hem smittan till familjen 

I södra Afrika finns ett arbetssystem som går ut på att tvingas resa hemifrån för att arbeta och 

få en lön, delvis på grund av hög arbetslöshet. Det kan vara som gruvarbetare, 

säsongsarbetare vid jordbruksplantage och inom transport. Det är i princip bara män som åker 

iväg och jobbar på det här viset och villkoren samt miljön som de ställs inför gör att många av 

dem utsätter sig för stora risker. Därför har dessa arbetare identifierats som en viktig grupp att 

nå ut till med Hiv-information. I det här fallet måste medvetenheten ökas om att tillfälliga 

sexuella förbindelser är en risk som både en själv utsätts för, men också ens fru. Andra 

aspekter som borde spela in och som måste förbättras i dessa miljöer är tillgången till 

kondomer till ett rimligt pris, att begränsa öppettider i barer och att ha restriktioner kring 

alkoholförsäljning (the Olof Palme international center 2007).   

2.4.3 Könsroller 

I det sydafrikanska samhället lever kvinnor och män långt ifrån jämlikt. Situationen för 

kvinnor är vanligtvis mycket svagare än männens. En av de absolut viktigaste faktorerna i 

arbetet att motverka spridningen av Hiv är just könsroller. Kvinnorna är mycket mer utsatta 

för att bli smittade eftersom de ska underordna sig männen i alla situationer vilket innebär att 

de inte har kontroll över sin sexualitet. För att kunna motverka att Hiv fortsätter spridas måste 

kvinnornas ställning bli starkare. Samtidigt behövs positiva manliga förebilder, vilket är ännu 

viktigare för den yngre generationen (Sofia 2009). 
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2.4.4 Hiv och barn 

Uppskattningsvis var det 130,000 barn under 15 års ålder som blev smittade med Hiv under 

2009 i Sydafrika, en siffra som dock har minskat om man jämför med 2004 då det var 

190,000 barn. Emellertid är Sydafrika ett av få länder i världen där mödra- och 

barnadödligheten har ökat sedan 1990-talet. Det visar vilken fruktansvärd effekt epidemin har 

haft på barn i landet. Den främsta överföringen av Hiv sker genom heterosexuellt sex i 

Sydafrika, samtidigt som mor till barn är den andra stora smittvägen (UNAIDS). Eftersom 

viruset överförs från barnets mor, är det stor chans att barnet får växa upp i en familj där 

viruset redan har haft en stor inverkan. Faktorer såsom hälsa, inkomst, produktivitet och 

förmåga att ta hand om varandra kan vara starkt påverkade. 

Eftersom behandlingen mot Hiv har blivit mer tillgänglig, överlever barn även efter 

barndomen. Det här ska givetvis ses som en stor framgång, men regeringarna måste överväga 

hur de ska fortsätta ge vård och stöd för Hiv-infekterade föräldralösa som har överlevt till 

vuxen ålder (Human Science Research Council 2009). 

2.4.5 Rasfrågan och samhällets klyftor  

Sydafrika hade apartheidpolitik fram till 1994. Innan dess levde färgade och svarta under 

svåra förhållanden utan möjlighet till utbildning och helt utan makt. Samtidigt hade de vita 

nästan alla resurser och inflytande. Rasfrågan ses fortfarande som ett problem i landet och 

umgänget mellan svarta och vita är komplicerat. Idag är åtminstone målet att alla ska ha lika 

rätt till utbildning, hälsa och sjukvård etcetera. För att detta mål ska kunna nås krävs det 

starka insatser av staten, men också av samhället (Sofia 2009). 

 

Skillnaden mellan de rika och fattiga är ett ännu större problem. Det hela förvärras genom att 

klyftorna fortfarande präglas av hudfärg, vilket kan innebära ett hot för landets stabilitet, och 

kan få allvarliga konsekvenser. 

Många svarta har idag en bättre ekonomisk situation och har förflyttat sig till de bättre 

bostadsområdena. Dessvärre fylls slumområdena ständigt på med nya fattiga immigranter från 

andra delar av Afrika. Dessa områden har inte förändrats speciellt mycket sedan 

apartheidtiden. Sydafrika är därmed fortfarande ett land med oerhört stora klyftor mellan de 

fattiga och rika (Sofia 2009).  
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3. Mikroekonomisk analys 

3.1 Bakgrund: Val under osäkerhet 

Om konsumenten har rimliga preferenser för konsumtion under olika omständigheter, då kan 

vi använda nyttofunktioner för att beskriva dessa preferenser. Eftersom vi undersöker val 

under osäkerhet får vi en speciell struktur på hur valet görs. Generellt är det så att hur en 

person värderar konsumtion i en situation jämfört med en annan kommer att bero på 

sannolikheten att situationen i fråga faktiskt kommer att inträffa. Preferenserna för 

konsumtion i olika situationer beror på de uppfattningar som individen har om hur troliga 

dessa situationer är. Vi skriver därför nyttofunktionen beroende på sannolikheterna likaväl 

som konsumtionsnivå.  

Anta att vi undersöker två ömsesidigt uteslutande situationer som sex utan kondom eller sex 

med kondom. Låt c1 och c2 vara konsumtion i situation 1 och 2 och låt π 1 och π 2 vara 

sannolikheterna att situation 1 eller situation 2 faktiskt inträffar. Om de två situationerna är 

ömsesidigt uteslutande, så att bara en av dem kan inträffa, då är π 2 = 1 – π 1.  

Givet detta kan vi skriva nyttofunktionen för konsumtion i situation 1 och 2 som:  

u (c1, c2, π 1, π 2). 

Det här är funktionen som representerar individens preferenser i varje situation.  

Ett bra exempel är fallet med perfekta substitut, vilket vi antar att valet av att använda 

kondom eller inte är:  

u (c1, c2, π 1, π 2) = π 1 * c1 + π 2 * c2  

I samband med osäkerhet, kallas den här typen av uttryck för förväntat värde. Det är 

genomsnittsnivån av konsumtion som fås. I vårt fall kommer bara ett av dessa två möjliga 

utfall faktiskt att inträffa; antingen så har du sex utan kondom, eller så har du sex med 

kondom (Varian 2010). 

3.2 Modell: Val under osäkerhet  

Valet av att ha sex med eller utan kondom beror på sannolikheten att få Hiv om kondom inte 

används.  

 

Antaganden: 

 individers nytta är större utan kondom än med kondom 

 sannolikheten för att få Hiv ökar när det är fler som har Hiv 

 befolkningen i Sydafrika är riskobenägna, så när sannolikheten för att få Hiv går upp 

kommer fler att använda kondom 

 

 



19 

 

Utifrån våra antaganden görs valet av kondomanvändning efter följande:  

pu.k = sannolikheten att bli smittad  

(1-pu.k) = sannolikheten att inte bli smittad  

Uu.k = nyttan av sex utan kondom  

Um.k = nyttan av sex med kondom*  

*inga sannolikheter för att bli smittad eller inte då vi antar att det är 100% säkert att inte bli 

smittad vid kondomanvändning  

 

                               
 

Nyttan av att ha sex utan kondom är större än vad nyttan med kondom är, då vi antar att 

befolkningen i Sydafrika inte tycker att risken att få Hiv (pu.k) är tillräckligt hög eller inte är 

medvetna om den. 

Om Hiv forsätter att öka och sprida sig, kommer sannolikheten för att få Hiv (pu.k) öka. 

Människors preferenser kommer då ändras och deras ovilja till att använda kondom borde 

minska.  

Nyttan av att använda kondom kommer därmed öka, samtidigt som nyttan av att inte använda 

kondom borde minska. Därmed blir det optimalt att skifta från sex utan kondom till sex med 

kondom.  

                               

 

Utifrån vår modells antaganden och den bakomliggande teorin om val under osäkerhet, är vår 

nyttofunktion:  

u(Su.k, Sm.k, Πu.k, Πm.k) =  Πu.k Su.k + Πm.k Sm.k 

Su.k = (c1) = sex utan kondom  

Sm.k = (c2) = sex med kondom  

πu.k = (π1) = sannolikheten att c1 inträffar 

πm.k = (π2) = sannolikheten att c2 inträffar 

 

Valet om kondomanvändning görs enligt villkoret: 

 

                               

När den vänstra sidan är större antar vi att situation c1 kommer att inträffa, med andra ord att 

individer har sex utan kondom eftersom nyttan då är större. 

                               

När den högra sidan är större antar vi att situation c2 kommer att inträffa, med andra ord att 

individer har sex med kondom eftersom nyttan då är större. 
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Som situationen är i Sydafrika idag verkar det som att individer väljer att ha sex utan kondom, 

situation c1. Troligtvis grundar de sitt val utifrån att nyttan av sex utan kondom är större för 

de flesta, oavsett vart i världen individen befinner sig. I Sydafrika är sannolikheten att få Hiv, 

enligt vår mening, störst i världen vilket innebär att nyttan inte är så hög som den verkar vara.  

Samtidigt kan valet bero på andra saker, som exempelvis arbetslöshet. En individ som inte har 

någon inkomst har kanske inte råd att köpa kondomer och kan därför inte välja att ha skyddat 

sex, även om den skulle vilja det. I vissa fall har inte de arbetslösa kvinnorna heller något 

annat val än att prostituera sig för att överleva, vilket ökar risken för att få Hiv eftersom de 

inte har några rättigheter att kräva att männen ska använda kondom.  

I Sydafrika lever inte män och kvinnor under samma villkor, kvinnan är underordnad mannen 

(se avsnitt 2.4.3). Detta borde innebära att det är främst mannen i en parrelation som 

bestämmer om kondom ska användas eller inte. Då det samtidigt är männen som går till 

prostituerade blir det snabbt en ond cirkel utan slut. 

Räkneexempel 

För att ge en utvidgad förståelse för vår ovanstående modell vill vi visa två enkla exempel 

med siffror.  

Antaganden: 

 Nyttan av att ha sex utan kondom är större än nyttan av att ha sex med kondom om 

individen inte får Hiv, men båda talen är positiva.  

 Om du har sex utan kondom men får Hiv är nyttan av samlaget däremot negativt. 

 

I vårt exempel använder vi oss av följande siffror: 

Um.k = 20 

Uu.k utan att smittas = 40 

Uu.k smittas = -10 

 

Idag är det 16,9% i Sydafrika som har Hiv, därför antar vi att pu.k = 0,169 och därmed är (1-

pu.k) = 0,831 

 

Exempel 1: 

                                

(0,169 * -10 )+ (0,831 * 40) > 20 

-1,69 + 33,24 > 20 

31,55 > 20 

 

Det här förenklade exemplet visar att som situationen är i Sydafrika idag, med en Hiv-

prevalens på 16,9 procent, så är nyttan av oskyddat sex högre än nyttan av att använda 

kondom. 
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Om vi vidhåller antagandena ovan förutom att vi nu antar att Hiv-prevalensen fortsätter öka i 

Sydafrika och blir så hög som 50 procent, då ska nyttan av att använda kondom vara högre än 

nyttan av att inte använda kondom enligt vår modell.  

Nu är alltså pu.k= 0,5 och (1-pu.k) = 0,5.  

Exempel 2: 

                               

(0,5 * -10) + (0,5 * 40) < 20 

-5 + 20 < 20 

15 < 20 

 

När hälften av befolkningen i Sydafrika har smittats med Hiv är risken 50 procent att en 

individ smittas vid ett samlag i det här förenklade exemplet. Människor tycker då att risken 

har blivit för stor, varav nyttan av att använda kondom överstiger nyttan av oskyddat sex. 

Vi tror dock att med mer utbildning och mer statliga insatser bör befolkningen inse faran med 

oskyddat sex och skifta från situation c1 till situation c2.  

En annan aspekt kan vara att om Hiv forsätter att öka kommer sannolikheten för att få Hiv bli 

så stor att människors beteende automatiskt tvingas skifta från att inte använda kondom till att 

använda kondom. Om detta händer, blir nyttan av att inte använda kondom lika med noll och 

därmed bör alla individer börja använda kondom. Självklart är det ingen optimal situation för 

befolkningen i Sydafrika om detta skulle inträffa, varav situationen med ökad utbildning och 

statliga insatser för att ändra individers beteende är mer önskvärd. 

3.3 Kondom som en försäkring 

Användandet av kondomer kan ses som en försäkring mot Hiv. Vi har gjort en enkel modell 

för att påvisa detta. För att kunna genomföra modellen måste vi anta att individer känner till 

sannolikheten att få Hiv. Då kan en uträkning göras för hur mycket en individ skulle vara 

villig att betala för kondomer för att i gengäld slippa få Hiv. 

 

p = sannolikheten för olycka, dvs. att få Hiv = 0,169 för individer 15-49 år i hela landet 

(Human Sciences Research Council 2009) 

(1 – p) = sannolikheten att inte få Hiv = (1 – 0,169) = 0,831 

w = ursprunglig förmögenhet = 7101 USD (BNP/capita) år 2010 (Landguiden 2012)  

L = förlust av förmögenhet = 7101 USD (BNP/capita) år 2010 

Vi antar att om en individ får Hiv förlorar denne hela sin inkomst, alltså står individen inför 

en risk som skulle kosta denne (w – L), dvs. 7101-7101. 

 

Vi antar att kondomer ses som en försäkring som en individ vill betala q kr för. 

En människas ursprungliga förmögenhet (w) är alltså 7101 och vi antar att dennes 

nyttofunktion är (Harrington, Niehaus 2003): 
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Vi antar att priset på kondomer är 1 USD (pk = 1) och att en individ använder 52 kondomer 

om året, då vi antar att individen har sex 1 gång per vecka. Nyttan med försäkring blir 

(Harrington, Niehaus 2003). 

                           

 

Förväntad nytta utan försäkring (utan kondom) (Harrington, Niehaus 2003): 

EUchans = förväntad nytta av chansning =                           

                                               

 

83,96 > 70,03 

 

Nyttan med försäkring är högre än förväntad nytta utan försäkring så vi kan dra slutsatsen att 

en individ är villig att lägga minst 52 USD på kondomer per år. Det maximala beloppet som 

individen är beredd att betala (qmax) är den summa som gör nyttan av förmögenheten lika 

med vad den hade varit om individen hade valt att avstå från försäkringen (Harrington, 

Niehaus 2003): 

                        

                           

                  

             

 

Resultatet visar att en individ är villig att betala nästan 2200 USD om året som en försäkring 

för att slippa få Hiv och därmed förlora hela sin inkomst. 

I verkligheten har inte individer kunskap om sannolikheten att få Hiv, vilket innebär att 

utfallet som visas här inte skulle uppstå i verkligheten. Återigen kan vi påpeka hur viktigt det 

är för Sydafrika att framhäva utbildning och kunskap om Hiv för att få fler att använda 

kondom.  
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4. Regressionsanalys 

4.1 Multipel regressionsmodell 

Multipel regression är hur en variabel är beroende av fler än en förklarande variabel. 

Yi = β0 + β1X1i + β2X2i + ui där Y är den beroende variabeln, X1 och X2 är förklarande 

variabler, ui är den stokastiska feltermen och i är den i:nte observationen (Gujarati, Porter 

2009, sid. 21, 188-189). 

Minsta kvadratmetoden (OLS) 

PRF är populationens regressionsfunktion. Yi = β1 + β2Xi + ui är inte direkt observerbar, den 

är skattad utifrån SRF, urvalets regressionsfunktion. 

PRF:                 

SRF:                     

Fastställandet av SRF visar att     (residualerna) är skillnaden mellan det faktiska och skattade 

Y värdet.  

SRF väljs på ett sätt så att summan av kvadraterna av residualerna,     
           

 , är så 

liten som möjligt. 

Alltså, OLS metoden består av att välja värdena av de okända parametrarna så att kvadraten 

av residualernas summa (RSS)     
  är så liten som möjligt (Gujarati, Porter 2009, sid. 55-56). 

Determinationskoefficienten R
2
  

R
2
 är förklaringsgraden av den multipla koefficienten vilket är proportionen av variationen i 

Y som förklaras av variablerna X1 och X2 gemensamt (Gujarati, Porter 2009, sid. 196). 

Tolkning av den multipla regressionsekvationen 

Givet antaganden av den klassiska regressionsmodellen följer att av den villkorliga förväntan 

av Y på båda sidor av ekvationen                       fås: 

                             

Med andra ord, det villkorliga medelvärdet eller förväntade värdet av Y villkorat av de givna 

eller fixa värdena av X1 och X2. Alltså är multipel regressionsanalys villkorat av de fixa 

värdena av regressorerna, och det vi erhåller är medelvärdet av Y eller medelresponsen av Y 

för de givna värdena på regressorerna. 

β1 och β2 benämns som partiella regressioner eller partiella lutningskoefficienter. Detta 

betyder att β1 mäter förändringen av medelvärdet av Y, E(Y), per förändring i enhet av X1, 

när värdet av X2 hålls konstant. Med andra ord betyder det den direkta, eller netto, effekten av 

en enhets förändring av X1 på medelvärdet av Y, netto av alla effekter som X2 kan ha på 

medelvärdet av Y. Likaså mäter β2 förändringen i medelvärdet av Y per förändring i enhet av 

X2, när värdet av X1 hålls konstant. Alltså, det ger den direkta eller netto effekten av en enhets 

förändring i X2 på medelvärdet av Y, netto av alla effekter som X1 kan ha på medelvärdet av 

Y (Gujarati, Porter 2009, sid. 191). 
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4.2 Multikollinearitet 

Multikollinearitet innebär förekomsten av linjära samband mellan några eller alla förklarande 

variabler i en regressionsmodell, vilket innebär att dess varianser och kovarianser kan 

förstoras. I dessa fall är det vanligt att de skattade parametrarna får fel tecken och storlek. Ett 

tydligt tecken på multikollinearitet är att regressionens determinationskoefficient är hög 

samtidigt som de skattade parametrarna inte är signifikanta. För att upptäcka 

multikollinearitet är det enklast att titta på korrelationerna mellan de förklarande variablerna 

och problemet åtgärdas genom att förklarade variabler plockas bort ur modellen (Gujarati, 

Porter 2009, sid. 321-323). 

4.3 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet uppstår när residualvariansen inte är konstant, utan proportionell. Ett 

antagande i den klassiska regressionsmodellen är att feltermerna ui i populationens 

regressionsfunktion är homoskedastiska, alltså att alla har samma varians. Heteroskedasticitet 

är när detta antagande inte är uppfyllt. 

Några anledningar till varför varianserna av ui skiljer sig kan vara att människor lär sig på sina 

misstag och begår färre fel över tid eller att datainsamlingstekniken utvecklas. Det kan även 

vara pågrund av att det finns extremvärden i datamaterialet eller att regressionsmodellen inte 

är korrekt specificerad. Om inte den heteroskedasticitet som finns åtgärdas kan slutsatserna 

som görs vara fel eller väldigt missvisande (Gujarati, Porter 2009, sid. 365-370). 
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5. Data 

5.1 Definitioner av variabler 

Tabell 5.1 Definition av variabler  

Variabler Definition/Beskrivning 

Beroende variabler  

Hivprev2008 Hiv-prevalensen i Sydafrika år 2008. 

Den procentuella andelen av befolkningen som lever med 

Hiv i åldersgruppen  

15-49 år. 

 

lnHivprev2008 Den naturliga logaritmen av variabeln Hivprev2008. 

 

Oberoende/Förklarande variabler  

Arb.lös 

 

Procentandelen arbetslösa 2004. 

Andelen av de förvärvsarbetande som inte är anställda. 

 

BNPpc Bruttonationalprodukten (BNP) per capita för varje provins. 

BNP per capita är landets totala BNP delat med antalet 

invånare.  

Uträkning av BNP per capita per provins: 
                                 

                          
 

BNP för år 2010 och befolkning per provins för år 2006. 

 

LäsSkriv Andel i procent av populationen som kan läsa och skriva år 

2001. 

Om en individ som är 15 år eller äldre har gått sju år i skola 

sägs individen i fråga vara funktionellt läs- och skrivkunnig. 

 

Grund Grundskolenivå 

Procentandel personer 20 år och äldre som har en 

grundskoleutbildning 2001.  

 

Gym Gymnasienivå 

Procentandel personer 20 år och äldre som har en 

gymnasieutbildning 2001. 

 

Matric Godkänt gymnasieslutprov  

Personer som skrev gymnasieslutprov 2003, vilket även 

kallas för Matric. Variabeln visar procentandelen i varje 

provins som fick godkänt på denna examination, vilket 

krävs enligt lag i Sydafrika för att bli antagen till 

eftergymnasial utbildning (UFS UV 2012). 

 

Ef.Gym Eftergymnasial utbildning 

Procentandel personer 20 år och äldre som har en 

eftergymnasial utbildning 2001. 
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5.2 Tvärsnittsdata 

Tvärsnittsdata är data på en eller flera variabler insamlade vid samma tidpunkt, som till 

exempel folkräkning (av population), undersökningar på konsumentutgifter, 

opinionsundersökningar, osv. 

Att tänka på när data analyseras är att resultaten av forskningen är bara så bra som kvaliteten 

på datamaterialet. 

Det finns alltid problem med olika datamaterial och några av dessa har vi stött på i vår analys. 

Dessa är heteroskedasticitet och multikollinearitet, vilka vi redan har tagit upp i kapitel 4, 

ekonometrisk teori (Gujarati, Porter 2009, sid. 22-23). 

5.3 Datavariablernas ursprung 

Variablerna Hiv-prevalens är tagna från Human Sciences Research Council, 2009 som är en 

undersökning gjord i Sydafrika 2008. 

Den bygger på tre upprepade nationella Hiv-populationsbaserade undersökningar, vilket 

Sydafrika är det första landet i världen som gjort. Den här rapporten är den tredje i en tidsserie 

som startade 2002, upprepades 2005 och igen 2008. Rapporten innehåller beteendemässig 

information på provinsnivå. Den här undersökningen, som genomfördes från juni 2008 till 

mars 2009 är därmed den tredje nationella undersökningen med syfte att övervaka Hiv-

epidemin i Sydafrika. 

Undersökningen 2008 utformades för att undersöka den övergripande Hiv-prevalensen och 

dess förekomst samt Hiv-relaterat beteende och kommunikation. En möjlighet ges att mäta 

trender och förändringar i epidemin över tiden. 

Studiens konstruktion var befolkningsbaserad hushållsundersökning och populationen som 

undersöks är befolkningen i Sydafrika, men bara om de som är över 2 års ålder. 

Urvalsstorleken var 23 369 stödberättigade individer som testats. Ett flerstegsstratifierat 

klusterprov var urvalsmetoden som användes. Det stratifierades efter provins, geografi och 

dominerande ras-grupp i varje område. Ett systematiskt urval på 15 hushåll drogs från varje 

1000 folkräkningsområde. I varje hushåll blev en person slumpmässigt utvald från fyra 

åldersgrupper (under 2 år, 2-14, 15-24, 25+ år). 

Bedömning av demografisk information och information om sociala riskfaktorer samlades in 

genom personliga intervjuer och frågeformulär.  

Hiv-testerna gick till på så sätt att blodprover samlades in som testades för Hiv-antikroppar 

med hjälp av en test algoritm med tre olika enzym immunanalyser. Alla Hiv tester var 

anonyma och kunde inte spåras genom några personliga kännetecken. De som ville ha reda på 

sina provsvar blev hänvisade till lokala testanläggningar. 

I data analysen användes en korrigeringskoefficient på provet efter ålder, rasgrupp och 

provins för att med säkerhet veta att skattningarna av Hiv-prevalens och förekomst 

representerar den allmänna befolkningen.  

Variablerna matric, arb.lös, lässkriv, grund, gym och ef.gym är tagna från Statistics South 

Africa 2010, som är en provins-profil från 2004 för Mpumalanga, men de variablerna som vi 

har valt finns för varje provins (Lehohla 2006). 
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Totala BNP i Sydafrika kommer från landguiden, procentandelen av den totala BNP per 

provins samt antal invånare per provins kommer från South Africa.info (SouthAfrica.info 

2012). 

5.4 Brister i data 

Vi vill uppmärksamma om problematiken som kan uppstå i samband med insamlandet av 

sekundärdata. Det är viktigt att vara noga med att välja tillförlitliga källor då problem kan 

uppstå redan vid insamlandet av primärdata. Exempel på sådana problem kan vara små 

urvalsgrupper och att de inte valts slumpmässigt.  

Den här studien kan ha svagheten att den mäter Hiv-prevalens och inte förekomst. Det kan 

finnas eftersläpningseffekter som tvärsnittsanalysen inte tar hänsyn till. 

Brister i vårt datamaterial kan vara att alla våra variabler inte kommer från en och samma 

källa, samt att inte alla variabler är tagna från samma år (se avsnitt 5.2).  

Pågrund av brister i data har vi tagit BNP för år 2010 och befolkning per provins år 2006, när 

vi skapade variabeln BNP per capita för varje provins.  

Då vi endast lyckades hitta data för våra förklarande variabler på provinsnivå för ett år 

begränsades vi till att göra en tvärsnittsanalys. Detta trots att det finns data för Hiv-prevalens 

för minst tre år. 
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6. Empiri och hypotestest 

6.1 Hypoteser 

Hypotestest för multipel regression 

Nollhypotesen 

H0: alla βi = 0 

Alternativhypotesen 

H1: åtminstone någon av βi ≠ 0 

 

Nollhypotesen säger att alla betavärden är lika med noll. Om nollhypotesen är sann, innebär 

det att inga av våra förklarande variabler påverkar vår beroende variabel, Hiv-prevalensen 

2008 i Sydafrika. Om nollhypotesen är falsk och kan förkastas innebär det att vi accepterar 

alternativhypotesen, som innebär att regressionskoefficienterna har ett värde för att förklara 

variationen i den beroende variabeln, Hiv-prevalensen 2008 (Gujarati, Porter 2009, sid. 115-

116). 

Vi förväntar oss att alla utbildningsvariabler, läs- och skrivkunnighet och BNP per capita ska 

ha negativa samband med Hiv-prevalensen. Det innebär att i de provinser där variabeln har 

höga värden så har Hiv-prevalensen låga värden. För arbetslöshet förväntar vi oss ett positivt 

samband med Hiv-prevalensen vilket innebär att i de provinser där arbetslösheten är hög är 

också Hiv-prevalensen hög. 

6.2 Resultat och analys  

6.2.1 Deskriptiv statistik 

Vårt datamaterial beskrivs i detta avsnitt utefter antal observationer, minimumvärde, 

maximumvärde, medelvärde samt standard avvikelse för alla variabler. Datamaterialet 

beskrivs även i sin helhet med alla observationer för alla variabler. 

Tabell 6.1 Deskriptiv statistik av variabler 

Variabler Antal obs. Min.värde Max.värde Medelvärde Standard avvikelse 

Hivprev2008 9 0,053 0,258 0,159 0,064 

lnHivprev2008 9 -2,937 -1,355 -1,927 0,487 

Matric 9 0,582 0,907 0,750 0,113 

LäsSkriv 9 0,805 0,951 0,867 0,053 

Arb.lös 9 0,186 0,296 0,263 0,034 

BNPpc 9   3951    11798       6926           2626 

Grund 9 0,055 0,083 0,068 0,011 

Gym 9 0,140 0,280 0,189 0,045 

Ef.gym 9 0,059 0,126 0,076 0,025 

Källa: SPSS output av insamlat och bearbetat sekundärdata 

 

Datamaterialets deskriptiva statistik som beskrivs i tabell 6.1 består av 9 observationer för 

varje variabel, med andra ord ett observerat värde för varje variabel för varje provins. 

Standardavvikelserna för alla våra variabler är relativt små. Värt att anmärka är att 

variationsbredden, vilket är maxvärdet (25,8%) minus minvärdet (5,3%), är stort för Hiv-

prevalensen 2008. 
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Tabell 6.2 Provinsvariabler 

Provinser /  

Variabler 

Hivprev 

2008 % 

lnHivprev 

2008  

Matric 

% 

LäsSkriv 

% 

Arb.lös 

% 

BNPpc Grund 

% 

Gym 

% 

Ef.gym 

% 

KwaZulu-

Natal 

25,8 -1,35 77,2 88,6 28,7 5678 5,7 19,8 6,9 

Mpumalanga 

 

23,1 -1,47 58,2 80,5 24,8 6539 5,9 18,2 5,9 

Free State 

 

18,5 -1,69 80,0 88,3 28,6 6384 7,8 17,5 6,3 

North West 

 

17,7 -1,73 70,5 84,2 28,0 6237 6,8 18,5 5,9 

Gauteng 

 

15,2 -1,88 81,5 95,1 25,7 11798 5,5 28,0 12,6 

Eastern 

Cape 

15,2 -1,88 60,0 84,9 29,6 3951 7,4 14,1 6,3 

Limpopo 

 

13,7 -1,99 70,0 81,7 27,8 4027 5,5 14,0 6,8 

Northern 

Cape 

9,0 -2,41 90,7 82,4 24,5 7405 8,3 16,5 6,1 

Western 

Cape 

5,3 -2,94 87,1 94,2 18,6 10312 7,9 23,4 11,2 

Källa: Insamlat och bearbetat sekundärdata 

 
 

Datamaterialet som beskrivs i tabell 6.2 ger en överblick av värden för alla variabler i alla 

provinser. Värt att notera är den eftergymnasiala utbildningsnivån i Western Cape och 

Gauteng som ligger på 11,2 procent respektive 12,6 procent. Dessa värden är relativt höga i 

jämförelse med andra provinser vilket kan bero på att Kapstaden ligger i Western Cape och 

Johannesburg ligger i Gauteng; båda dessa städer är bland de största i Sydafrika och borde ha 

ett stort utbud av universitet. Det är även tydligt att dessa två provinser har högst BNP per 

capitanivå bland provinserna. Western Cape har även den lägsta Hiv-prevalensen bland alla 

provinser. 
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6.2.2 Korrelationer 

För att se hur vårt data är korrelerat har vi gjort två korrelationsmatriser; den första, tabell 6.3, 

med Hivprev2008 som beroende variabel i förhållande till de förklarande variablerna och den 

andra, tabell 6.4,  med lnHivprev2008 som beroende variabel i förhållande till de förklarande 

variablerna. 

Tabell 6.3 Pearsons Korrelationstest i en korrelationsmatris    

Variabler  Hiv2008 Matirc LäsSkriv Arb.lös BNPpc Grund Gym Ef.gym 

Hiv2008  1        

Matric  -,545 1       

LäsSkriv  -,257 ,539 1      

Arb.lös  ,640 -,483 -,384 1     

BNPpc  -,388 ,605 ,764
*
 -,685

*
 1    

Grund  -,580 ,428 ,029 -,305 ,054 1   

Gym  -,105 ,450 ,838
**

 -,492 ,929
**

 -,217 1  

Ef.gym  -,423 ,460 ,875
**

 -,565 ,861
**

 -,156 ,876
**

 1 

*korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-sidigt) 

**korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-sidigt) 

Källa: SPSS output av insamlat och bearbetat sekundärdata 

 

Tabell 6.4 Pearsons Korrelationstest i en korrelationsmatris  

Variabler  lnHiv2008 Matirc LäsSkriv Arb.lös BNPpc Grund Gym Ef.gym 

lnHiv2008  1        

Matric  -,592 1       

LäsSkriv  -,330 ,539 1      

Arb.lös  ,774
*
 -,483 -,384 1     

BNPpc  -,445 ,605 ,764
*
 -,685

*
 1    

Grund  -,589 ,428 ,029 -,305 ,054 1   

Gym  -,180 ,450 ,838
**

 -,492 ,929
**

 -,217 1  

Ef.gym  -,464 ,460 ,875
**

 -,565 ,861
**

 -,156 ,876
**

 1 

*korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-sidigt) 

**korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-sidigt) 

Källa: SPSS output av insamlat och bearbetat sekundärdata 

 

Det vi kan se är att de förklarande variablerna i tabell 6.3 och 6.4 har samma korrelation till 

varandra eftersom det endast är den beroende variabeln, Hivprev2008 och lnHivprev2008, 

som skiljer sig i tabellerna. 

Pearsons korrelationskoefficient mäter graden av linjärt samband mellan två variabler. Värdet 

kan vara mellan 0,00 (ingen korrelation) och 1 (perfekt korrelation). Generellt anses 

korrelationer över 0,80 vara relativt höga. En korrelation på eller nära 0 betyder att det inte 

finns något linjärt samband mellan de två variablerna. Däremot är ett korrelationsvärde på 

eller nära 0 möjligt att få när det finns ett icke-linjärt samband. En korrelation säger ingenting 

om orsakssamband, eller kausalitet. Sambandet som fås i korrelationerna kan vara omvända 

eller bero på en tredje variabel. 
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Den naturliga logaritmen av Hiv-prevalensen har en positiv korrelation med arbetslöshet. 

Variabeln läs- och skrivkunnighet är positivt korrelerad med BNP per capita, gymnasie- och 

eftergymnasial utbildning. Arbetslöshet är negativt korrelerad med BNP per capita som i sin 

tur är positivt korrelerad med gymnasie- och eftergymnasial utbildning. Gymnasieutbildning 

är positivt korrelerad med eftergymnasialutbildning. För grundskoleutbildning, matric och 

Hiv-prevalensen hittas inga korrelationer.  

Multikollinearitet 

Eftersom vi inte har någon modell där läs- och skrivkunnighet ingår tillsammans med 

gymnasie- och eftergymnasial utbildning, behöver vi inte bry oss om att de är korrelerade.  

Däremot finns det starka misstakar om multikollinearitet mellan läs- och skrivkunnighet och 

BNP per capita vilket kan göra att R
2
 värdet blir högt medan de skattade parametrarna inte är 

signifikanta. 

Gymnasie- och eftergymnasial utbildning är korrelerade men som resultatet visar i tabell 6.5, 

modell 3, är båda estimerade parametrarna signifikanta. Vi kan dock inte utesluta 

multikollinearitet eftersom värdet på gymnasieutbildningens estimator är positivt medan den 

eftergymnasiala är negativ. Vid multikollinearitet är det vanligt att de skattade parametrarna 

får fel tecken. 

I tabell 6.6, modell 8, är inte gymnasieutbildningen signifikant men visar även här en positiv 

skattning av parametern vilket tyder på multikollinearitet. I modell 9 där 

gymnasieutbildningens variabel uteslutits får vi ett lägre R
2 

värde som ökar våra misstankar 

om multikollinearitet mellan variablerna. I samma tabell men i modell 10 har dock 

gymnasieutbildningsvariabeln ett p-värde som är signifikant, men den visar fortfarande fel 

tecken. 
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6.2.3 Regressionsresultat och analys 

Tabell 6.5 Beroende variabel: Hivprev2008  

    Regressioner  

 Modell 1 

R
2 
= ,526 

Modell 2 

R
2 
= ,409 

Modell 3 

R
2 
= ,806 

Modell 4 

R
2
 = ,606 

Modell 5 

R
2 
= ,714 

 

Variabel 

Beta Beta Beta Beta Beta 

(SD) (SD) (SD) (SD) (SD) 

Matric -0,233     

 (0,251)     

LäsSkriv -0,067     

 (0,686)     

Arb.lös 1,253 1,202*   1,100* 

 (0,944) (0,546)   (0,544) 

BNPpc 8,769E-6     

 (1,7E-5)     

Grund   -3,304** -3,740**  

   (1,144) (1,465)  

Gym   1,340*  1,620* 

   (0,592)  (0,707) 

Ef.gym   -3,390** -1,337* -2,754* 

   (1,040) (0,659) (1,325) 

*P < 0,1; **P < 0,05; ***P < 0,01    

Notera: Siffror inom parentes är  

regressionskoefficienternas standardfel. 

  

Källa: SPSS output av insamlat och bearbetat sekundärdata   

 

Modell 1 

Modell 1 inkluderar variablerna matric, läs- och skrivkunnighet, arbetslöshet samt BNP per 

capita. I denna modell blir ingen av variablernas p-värden signifikanta, men vi har ändå valt 

att ta med denna modell i vår analys eftersom den visar alla variabler som vi trodde skulle 

påverka Hiv-prevalensen. Det visar sig alltså att alla dessa samtidigt inte påverkar Hiv-

prevalensen och modellens determinationskoefficient (R
2
) är bara 0,526; alltså att Hiv-

prevalensen 2008 förklaras till 52,6 procent av dessa förklarande variabler. Detta värde bör 

ligga mellan 0,7 och 1,0 för att visa på en bra förklaringsgrad i modellen. 

Modell 2 

I modell 2 valde vi att endast titta på arbetslöshetsvariabeln som förklarande variabel, 

eftersom vi inte fick något önskvärt samband mellan arbetslöshet och Hiv-prevalensen, eller 

någon av de andra variablerna, i modell 1. Modellen visar ett positivt samband på 

signifikansnivån 10 procent vilket innebär att i provinser med hög arbetslöshet är även Hiv-

prevalensen hög. Detta stödjer vår hypotes att provinser med mycket arbetslöshet har högre 

Hiv-prevalens. Vad detta beror på kan vi endast spekulera i men en tanke är att när 

arbetslösheten är hög i en provins är det många som arbetar som prostituerade och därmed 

sprids sjukdomen snabbare. 

Modellens R
2 

värde är 0,409 vilket innebär att endast 40,9 procent av Hiv-prevalensen 

förklaras av arbetslöshet. 
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Modell 3 

Eftersom vi inte fick några p-värden som var statistiskt signifikanta på de variabler vi från 

början trodde skulle påverka Hiv-prevalensen i modell 1 valde vi att gå in djupare i 

utbildningsvariabeln (matric) och se till de olika utbildningsnivåerna. Alltså, i modell 3 valde 

vi att inkludera utbildningsvariabler på olika nivåer. I denna modell blev alla värden 

signifikanta på 5- eller 10 procentnivåer. Ett oväntat resultatet är att gymnasieutbildning har 

ett positivt samband med Hiv-prevalensen 2008, alltså i de provinser med hög 

gymnasieutbildning är Hiv-prevalensen också hög. Däremot visar grundskoleutbildning och 

eftergymnasial utbildning ett negativt samband med Hiv-prevalensen. Detta innebär att i de 

provinser där dessa två utbildningsnivåer är höga är Hiv-prevalensen låg. 

R
2 

värdet i modellen blev 0,806, vilket säger att 80,6 procent av förändringen i Hiv-

prevalensen förklaras av dessa utbildningsvariabler. Som nämnts i avsnitt 6.2.2 kan vi inte 

utesluta multikollinearitet. 

Modell 4 

Då vi i modell 3 misstänker multikollinearitet valde vi att utesluta gymnasieutbildning, för att 

se vad som händer med resultatet. Determinationskoefficienten får ett värde under 0,7, vilket 

tyder på att våra misstankar bör vara korrekta. Grundskole- och eftergymnasial utbildning har 

båda signifikanta p-värden på 5 respektive 10 procentnivåer.  

Modell 5 

När vi sedan testade att lägga till arbetslöshetsvariabeln till modell 4 blev inga av 

skattningarna signifikanta. Vi valde då att byta ut grundskoleutbildning mot 

gymnasieutbildning och fick då signifikanta p-värden på 10 procentnivån, men precis som i 

modell 3 visar gymnasieutbildning ett positivt samband med Hiv-prevalensen. Ett bra resultat 

ges dock  av eftergymnasial utbildning, som har ett negativt samband med Hiv-prevalensen 

och arbetslöshet, som har ett positivt samband med Hiv-prevalensen. Alltså, i provinser med 

hög arbetslöshet och låg eftergymnasial utbildning är Hiv-prevalensen hög. R
2 

värdet i 

modellen är  0,714 vilket alltså innebär att 71,4 procent av Hiv-prevalensen förklaras av 

arbetslöshet, gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning. Dock kan vi i denna modell 

inte heller utesluta helt att multikollinearitet kan vara ett faktum. 
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Tabell 6.6 Beroende variabel: lnHivprev2008 

    Regressioner 

 Modell 6 

R
2 
= ,738 

Modell 7 

R
2 
= ,599 

Modell 8 

R
2 
= ,793 

Modell 9 

R
2 
= ,663 

Modell 10 

R
2 
= ,816 

 

Variabel 

Beta Beta Beta Beta Beta 

(SD) (SD) (SD) (SD) (SD) 

Matric -1,683     

 (1,424)     

LäsSkriv -1,849     

 (3,890)     

Arb.lös 12,718* 11,101**   10,743** 

 (5,353) (3,431)   (3,335) 

BNPpc 1,02E-4     

 (9,9E-5)     

Grund   -26,537** -29,219**  

   (9,011) (10,340)  

Gym   8,248  10,483* 

   (4,663)  (4,334) 

Ef.gym   -23,681** -11,041* -17,090* 

   (8,186) (4,648) (8,121) 

*P < 0,1; **P < 0,05; ***P < 0,01    

Notera: Siffror inom parentes är 

regressionskoefficienternas standardfel. 

   

Källa: SPSS output av insamlat och bearbetat sekundärdata 

 

I en log-lin modell tas den naturliga logaritmen av den beroende variabeln, men inte på de 

oberoende. Vi har valt att göra på det här viset främst för att trycka ihop residualerna (se 

Appendix A). 

lnYt=β1+β2t+ut 

Den här modellen är som alla andra linjära regressionsmodeller i att parametrarna β1 och β2 är 

linjära. Den enda skillnaden är att vi tar den naturliga logaritmen av den beroende variabeln. 

I den här modellen mäter lutningskoefficienten den relativa förändringen i den beroende 

variabeln för en given absolut förändring i värdet av den oberoende variabeln.  

 

   
                                 

                                         
 

 

Vi har även testat att göra en log-log modell, som innebär att den naturliga logaritmen tas av 

både beroende och oberoende variabler. Resultatet gav låga värden på 

determinationskoefficienten vilket ledde till att vi valde bort modellen (Gujarati, Porter 2009). 

Modell 6 

Determinationskoefficienten har ett värde på 0,738 vilket säger oss att 73,8% förklaras av 

modellen, vilket är en relativt hög förklaringsgrad.  Resultatet i tabellen visar ett positivt 

samband mellan den naturliga logaritmen av Hiv-prevalensen och arbetslöshet på 

signifikansnivån 10 procent. Modellen visar att i de provinser där arbetslösheten är hög är den 

naturliga logaritmen av Hiv-prevalensen hög. Arbetslöshet är den enda estimerade parametern 

som har ett p-värde som är statistiskt signifikant. P-värdena för matric, läs- och 
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skrivkunnighet och BNPpc är för höga, varav vi inte kan påvisa något samband. Den höga 

förklaringsgraden i modellen kan förklaras av att både läs- och skrivkunnighet och 

arbetslöshet är korrelerade med BNP per capita. Detta kan leda till att 

determinationskoefficientens värde blir missvisande. 

Modell 7 

Då resultatet i modell 6 visade ett positivt samband mellan arbetslöshet och den naturliga 

logaritmen av Hiv-prevalensen valde vi att utesluta de andra förklarande variablerna och 

estimera arbetslöshet ensamt. Determinationskoefficienten har ett värde på 0,599 vilket 

betyder att 59,9 procent förklaras av modellen. Det är anmärkningsvärt att 

determinationskoefficienten minskat från modell 6 till modell 7. Detta borde innebära att det 

inte endast är arbetslösheten som förklarar Hiv-prevalensen, de andra variablerna förklarar 

också men är inte signifikanta. Alternativt så beror förändringen i R
2
 på multikollinearitet i 

modell 6. Resultatet för modell 7 visar precis som i modell 6 att arbetslöshet har ett positivt 

samband med den naturliga logaritmen av Hiv-prevalensen. P-värdets signifikansnivå har 

dock ändrats från 10 procent, som vi hade i modell 6, till 5 procent.  

I modell 6 kan vi säga att sambandet mellan den naturliga logaritmen av Hiv-prevalensen och 

arbetslöshet finns med 90 procents säkerhet, medan vi i modell 7 kan säga att det finns med 

95 procents säkerhet. Resultatet indikerar att den naturliga logaritmen av Hiv-prevalensen i en 

provins är högt när arbetslösheten i en provins är hög. 

Det positiva sambandet styrker vår hypotes (se avsnitt 6.1) att minskad arbetslöshet leder till 

en lägre grad av Hiv. 

I modellen upptäckte vi tecken på heteroskedasticitet efter att ha gjort Whites test (se 

Appendix B). 

Modell 8 

Eftersom matric inte var statistiskt signifikant valde vi att göra en modell med tre 

utbildningsvariabler för att se om vi då kunde se något samband mellan utbildning och Hiv. 

Determinationskoefficienten har ett värde på 0,793 vilket säger oss att 79,3 procent förklaras 

av modellen. Modell 8:s resultat visar att både grundskoleutbildning och eftergymnasial 

utbildning har ett negativt samband med den naturliga logaritmen av Hiv-prevalensen på 

signifikansnivån 5 procent. Detta påvisar att i de provinser där grundskoleutbildningen och 

eftergymnasiala utbildningen är hög är den naturliga logaritmen av Hiv-prevalensen låg, 

enligt modellen. Gymnasieutbildning har däremot ett för högt p-värde för att vi ska kunna dra 

slutsatser om något samband. 

Det negativa sambandet styrker vår hypotes (se avsnitt 6.1) att när utbildningsnivån är hög är 

Hiv-prevalensen låg. Då gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning är korrelerade kan 

vi inte utesluta multikollinearitet och att R
2
 har ett missvisande värde. 

Modell 9 

Då den estimerade parametern för gymnasieutbildning inte hade ett p-värde som var statistiskt 

signifikant samt att vi ville utesluta multikollinearitet gjorde vi en modell utan denna variabel. 

Determinationskoefficientens värde minskade till 0,663 vilket är en lite för låg 

förklaringsgrad än vad som är önskvärt. Resultatet visar dock likartade samband som vi såg i 
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modell 8, med skillnaden att eftergymnasiala utbildningens p-värde har ändrats från 0,05 till 

0,10. 

Modell 10 

Precis som i modell 5 ville vi först testa att lägga till arbetslöshet till modellen  med endast 

grundskole- och eftergymnasial utbildning. Detta gav inga signifikanta värden så vi testade då 

att utesluta grundskoleutbildning och lägga till gymnasieutbildning istället. Detta gav oss 

resultaten i modell 10. Den största förändringen som sker i de estimerade parametrarna är att 

gymnasieutbildningen får ett p-värde som är statistiskt signifikant på 5 procents nivå. 

Resultatet indikerar att i de provinser där gymnasieutbildningen är hög är den naturliga 

logaritmen av Hiv-prevalensen hög. Detta kan bero på  multikollinearitet som tidigare nämnts. 

Sambanden är dock desamma som i tidigare modeller; arbetslöshet och gymnasieutbildning 

har positiva samband med den naturliga logaritmen av Hiv-prevalensen, samtidigt som 

eftergymnasial utbildning har ett negativt samband med den beroende variabeln. 

Determinationskoefficientens värde ligger på 0,816 vilket innebär att 81,6 procent förklaras 

genom modellen. 

Jämförelse av modeller 

I modellerna 1 till 5 är den beroende variabeln Hivprev2008 och i modellerna 6 till 10 är den 

beroende variabeln lnHivprev2008; de förklarande variablerna som används är samma för 

modell 1 och 6, 2 och 7, 3 och 8, 4 och 9, samt 5 och 10. Detta innebär att modeller 1 till 5 är 

direkt jämförbara med modeller 6 till 10. 

Generellt sett kan vi konstatera att de modeller med lnHivprev2008 som beroende variabel får 

mer önskvärda resultat än de modeller utan den naturliga logaritmen av Hiv-prevalensen. Den 

enda modellen som får ett mer önskvärt resultat med Hivprev2008 som beroende variabel är 

modell 3 jämfört med modell 8. Modell 3 har ett högre R
2
 värde än modell 8 samt har ett 

signifikant p-värde på alla förklarande variabler, medan modell 8 inte har ett signifikant p-

värde på gymnasieutbildningsvariabeln. 
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7. Slutsats 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka vilka variabler som har en effekt eller ett samband 

med Hiv-prevalensen i Sydafrikas provinser samt att undersöka hur individers sexuella 

beteende eventuellt ändras med förändringar i Hiv-prevalensen. 

Tvärsnittsanalysens resultat visar att arbetslöshet samt grundskole- gymnasie- och 

eftergymnasial utbildning påverkar Hiv-prevalensen i Sydafrika. Arbetslöshet har ett positivt 

samband med Hiv-prevalens, vilket indikerar att i de provinser där arbetslösheten är hög är 

även antalet Hiv-smittade högt. Grundskole- och eftergymnasial utbildning har tvärtom, 

negativa samband med Hiv-prevalensen. Resultatet innebär att där utbildningen är hög är 

antalet Hiv-positiva lågt. Detta styrks av en tidigare studie gjord av Over. Vi tror att det 

negativa sambandet beror på att när utbildningsnivån är hög har individer mer kunskap om 

Hiv och förstår risken och faran med oskyddat sex och därför är Hiv-prevalensen lägre. Detta 

styrks av vår teorimodell där vi drar slutsatsen att om antalet Hiv-smittade ökar så minskar 

nyttan av att ha sex utan kondom samtidigt som nyttan av att ha sex med kondom ökar. 

Fortsättningsvis antar vi då att individer kommer att föredra situationen att använda kondom 

eftersom risken att få Hiv har ökat. Individer med mer utbildning förstår att när Hiv-

prevalensen ökar, ökar även sannolikheten att bli smittad. Vad vi dock inte kan förklara med 

annat än multikollinearitet är att när gymnasieutbildningen är hög är antalet smittade högt. 

Detta samband styrks dock av J. Brents tidigare tvärsnittsanalys. 

Det finns förmodligen andra variabler än de vi studerat som påverkar Hiv-prevalensen i 

Sydafrikas provinser, men vi kan dra slutsatsen utifrån vår undersökning att arbetslöshet och 

utbildning är variabler som påverkar Hiv-prevalensen i Sydafrika. 

Vi har gjort en tvärsnittsanalys pågrund av Hiv är en relativt ung sjukdom. I framtiden vore 

det intressant att använda paneldata till en analys så att jämförelser kan göras och skillnader 

utmärkas över tid. 
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Appendix A 

Log-lin modell 

Vad dessa två diagram visar är att residualerna i modeller utan ln (log-lin) är mer spridda än 

residualerna i modeller med ln (log-lin). 

Residualer: Hivprev2008 

 
 

Residualer: lnHivprev2008 
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Appendix B 

Whites test 

n*R
2
 ~ χ

2
  

Whites test för heteroskedasticitet 

 n R
2 

n*R
2
 df Kritiskt värde 

Modell 1 9 0,526 4,734 4 9,488 

Modell 2 9 0,409 3,681 1 3,841 

Modell 3 9 0,806 7,254 3 7,815 

Modell 4 9 0,714 6,426 3 7,815 

Modell 5 9 0,738 6,642 4 9,488 

Modell 6* 9 0,599 5,391 1 3,841 

Modell 7 9 0,793 7,137 3 7,815 

Modell 8 9 0,663 5,967 2 5,991 

Modell 9 9 0,932 8,388 4 9,488 

*Heteroskedasticitet 

 

Om χ
2
 värdet > kritiskt χ

2 
värde vid vald signifikansnivå (0,05), kan vi dra slutsatsen att 

heteroskedasticitet existerar. 

Table: Chi-Square Probabilities 

df 0.995 0.99 0.975 0.95 0.90 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 

1 --- --- 0.001 0.004 0.016 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 

2 0.010 0.020 0.051 0.103 0.211 4.605 5.991 7.378 9.210 10.597 

3 0.072 0.115 0.216 0.352 0.584 6.251 7.815 9.348 11.345 12.838 

4 0.207 0.297 0.484 0.711 1.064 7.779 9.488 11.143 13.277 14.860 

5 0.412 0.554 0.831 1.145 1.610 9.236 11.070 12.833 15.086 16.750 

6 0.676 0.872 1.237 1.635 2.204 10.645 12.592 14.449 16.812 18.548 

7 0.989 1.239 1.690 2.167 2.833 12.017 14.067 16.013 18.475 20.278 

8 1.344 1.646 2.180 2.733 3.490 13.362 15.507 17.535 20.090 21.955 

9 1.735 2.088 2.700 3.325 4.168 14.684 16.919 19.023 21.666 23.589 

10 2.156 2.558 3.247 3.940 4.865 15.987 18.307 20.483 23.209 25.188 

11 2.603 3.053 3.816 4.575 5.578 17.275 19.675 21.920 24.725 26.757 

12 3.074 3.571 4.404 5.226 6.304 18.549 21.026 23.337 26.217 28.300 

13 3.565 4.107 5.009 5.892 7.042 19.812 22.362 24.736 27.688 29.819 

14 4.075 4.660 5.629 6.571 7.790 21.064 23.685 26.119 29.141 31.319 

15 4.601 5.229 6.262 7.261 8.547 22.307 24.996 27.488 30.578 32.801 

16 5.142 5.812 6.908 7.962 9.312 23.542 26.296 28.845 32.000 34.267 

17 5.697 6.408 7.564 8.672 10.085 24.769 27.587 30.191 33.409 35.718 

18 6.265 7.015 8.231 9.390 10.865 25.989 28.869 31.526 34.805 37.156 

19 6.844 7.633 8.907 10.117 11.651 27.204 30.144 32.852 36.191 38.582 

20 7.434 8.260 9.591 10.851 12.443 28.412 31.410 34.170 37.566 39.997 

21 8.034 8.897 10.283 11.591 13.240 29.615 32.671 35.479 38.932 41.401 

22 8.643 9.542 10.982 12.338 14.041 30.813 33.924 36.781 40.289 42.796 
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df 0.995 0.99 0.975 0.95 0.90 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 

23 9.260 10.196 11.689 13.091 14.848 32.007 35.172 38.076 41.638 44.181 

24 9.886 10.856 12.401 13.848 15.659 33.196 36.415 39.364 42.980 45.559 

25 10.520 11.524 13.120 14.611 16.473 34.382 37.652 40.646 44.314 46.928 

26 11.160 12.198 13.844 15.379 17.292 35.563 38.885 41.923 45.642 48.290 

27 11.808 12.879 14.573 16.151 18.114 36.741 40.113 43.195 46.963 49.645 

28 12.461 13.565 15.308 16.928 18.939 37.916 41.337 44.461 48.278 50.993 

29 13.121 14.256 16.047 17.708 19.768 39.087 42.557 45.722 49.588 52.336 

30 13.787 14.953 16.791 18.493 20.599 40.256 43.773 46.979 50.892 53.672 

40 20.707 22.164 24.433 26.509 29.051 51.805 55.758 59.342 63.691 66.766 

50 27.991 29.707 32.357 34.764 37.689 63.167 67.505 71.420 76.154 79.490 

60 35.534 37.485 40.482 43.188 46.459 74.397 79.082 83.298 88.379 91.952 

70 43.275 45.442 48.758 51.739 55.329 85.527 90.531 95.023 100.425 104.215 

80 51.172 53.540 57.153 60.391 64.278 96.578 101.879 106.629 112.329 116.321 

90 59.196 61.754 65.647 69.126 73.291 107.565 113.145 118.136 124.116 128.299 

100 67.328 70.065 74.222 77.929 82.358 118.498 124.342 129.561 135.807 140.169 

 


