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Förord 

Förstudien är ett resultat av ett examensarbete som omfattar 22,5 hp och avslutar min utbildning 

på högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads universitet. 

Först och främst vill jag tacka min handledare Ehsan Abshirini som guidat mig genom hela 

förstudien. Han har varit till stor hjälp med vägledning av teorier och metoder samt dataförsörjning. 

Rapportens första del ger bakgrundsinformation om epidemin HIV, därefter presenteras 

förstudiens syfte, mål och frågeställningar samt avgränsningar. Inledningsdelen avslutas med teori 

bakom de regressionsmetoder som används i förstudien samt en tidigare studie. Andra delen av 

rapporten behandlar metod och material. Här ges fakta om studieområde, dataursprung och de fyra 

HIV-faktorer som ingår i analysen. Sedan följer en stegvis genomgång av genomförandet. Tredje 

delen redovisar resultatet blandat med direktkopplad diskussion. Resultatvärden från modellen och 

prediktionerna. Fjärde delen behandlar diskussion som inte är direktkopplad till resultatet. Femte 

delen redogör för förstudiens slutsats och ger förbättringsförslag till framtida studier. Slutligen 

avslutas rapporten med avsnitt för referenser och bilagor. 

 

 

Karlstad, juni 2019 

Oscar Sandin 
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Sammanfattning 

Epidemin Human Immunodeficiency Virus (HIV) är ett unikt fenomen i historisk närtid. Med 

avseende på dess snabba spridning och djupa påverkan. Den finns representerad i världens samtliga 

länder, smittspridningen är både dynamisk och komplex. Epidemier är ett geografiskt fenomen 

med en viss utbredning. Flertalet av de faktorer som kan kopplas till epidemin är även de 

geografiskt beroende. Därför kan Geografiskt Informations System (GIS) vara ett viktigt verktyg i 

studier av fenomenet. 

 

Förstudien ska spatialt prediktera HIV-nivå samt utreda i hur stor utsträckning detta är möjligt och 

hur processen kan se ut. Tyngdpunkten i studien kommer att ligga på den tekniska delen, att 

utvärdera metod. Förstudien använder främst GIS-verktyget Geographically Weighted Regression 

(GWR) som är baserade på regressionsanalys. Regressionstypen är multipel linjär regression som 

använder sig av en beroende variabel och flera förklarande variabler. Metoden antar att den 

beroende variabeln behöver förklaras med flera variabler som har en linjär relation till den beroende 

variabeln.  

 

Förstudiens studieområde är Tanzania, ett land beläget i östra Afrika. Tanzania har stora 

socioekonomiska klyftor och varierande HIV-nivåer mellan regionerna. HIV-data som används i 

förstudien kommer från Tanzania HIV Impact Survey (THIS) och data för övriga variabler 

kommer från The Demographic and Health Surveys (DHS) Program. HIV-modellen förklaras 

utifrån fyra faktorer: undernärda barn, omskurna män, personer med enbart grundskoleutbildning 

samt hushåll som äger jordbruksmark. 

 

Första steget i genomförandet var dataförberedelser, nästa steg var att utföra en global analys med 

metoden Ordinary Least Squares (OLS). Därefter genomfördes en geografisk analys med verktyget 

GWR. Sista steget var att genomföra prediktioner med den skapade modellen. Fyra kontroll-

regioner i Tanzania predikterades, modellen testades även på fem andra afrikanska länder. OLS-

analysen genererar ett Adjust R-Squared-värdet på 0,436 som är ett mått på modellens förklarings-

värde av HIV. Samma värde för GWR-analysen landade på 0,502, övergången till GWR gav en 

förbättring. Två av fyra kontrollregioner i Tanzania ger träffsäkra resultat. Samma modell 

predikterar även relativt bra i andra afrikanska länder. Förstudiens resultat begränsas av låg 

dataupplösning samt begränsad identifiering av HIV-faktorer. Med högre dataupplösning och 

bättre säkerhetsställande av HIV-faktorer kan mer träffsäkra och detaljerade HIV-prediktioner 

uppnås.  

 

Förstudiens slutsats är att det är möjligt i viss utsträckning att erhålla trovärdiga HIV-prediktioner 

med GIS-baserade analyseringsverktyg. Som förbättringsförslag rekommenderas mer högupplöst 

data, helts i punktform. Det skulle ge analysen bättre förutsättningar för mer träffsäkra och 

detaljerade prediktioner. 
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Abstract 

Epidemic Human Immunodeficiency Virus (HIV) due to its rapid spread and deep influence has 

been a unique phenomenon in the near history. The virus has been existing all over the world, the 

spread of infection is both dynamic and complex. Epidemics are a geographical phenomenon with 

a certain extent. Most of the factors that can be linked to the epidemic are also geographically 

dependent. Considering that, the Geographic Information System (GIS) can be an important tool 

in studying the phenomenon. 

The pilot study spatially predicted HIV level and investigated to what extent this is possible and 

how the process may look like. The focus of the study was on the technical part, to evaluate the 

method. The pilot study mainly used the GIS-tool Geographically Weighted Regression (GWR), 

which is based on regression analysis. The regression type that was used was multiple linear 

regression that uses a dependent variable and several explanatory variables. The method assumes 

that the dependent variable can be explained by several variables that have a linear relationship to 

the dependent variable. 

The study area of the pilot study is Tanzania, a country located in eastern Africa. Tanzania has large 

socio-economic gaps and varying levels of HIV between regions. HIV data used in the pilot study 

comes from the Tanzania HIV Impact Survey (THIS) and the data for other variables comes from 

The Demographic and Health Surveys (DHS) Program. The HIV model is explained on the basis 

of four factors: undernourished children, circumcised men, and people with only primary education 

and households that own agricultural land. 

The first step in the implementation was data preparation, the next step was to conduct a global 

analysis using the Ordinary Least Squares (OLS) method. Followed by a geographic analysis with 

the GWR tool. The last step was to implement predictions using the created model. Four control 

regions in Tanzania were predicted, the model was also tested in five other African countries. The 

OLS analysis generates an Adjust R-Squared value of 0,436 which is a measure of the model's 

explanatory value of HIV. The same value for the GWR analysis was 0,502. The transition to GWR 

provided an improvement. Two out of four control regions in Tanzania provide accurate results. 

The same model also predicts relatively well in other African countries. The pilot study's results are 

limited by low data resolution and limited identification of HIV factors. With higher data resolution 

and better assurance of HIV factors, more accurate and detailed HIV predictions can be achieved. 

 

The pilot study's conclusion is that HIV predictions that obtain credible results are possible with 

the help of GIS-based analysis tools. As a suggestion for improvement, more high-resolution data 

is recommended, preferably as points. This would give the analysis better conditions for more 

accurate and detailed predictions. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Epidemin Human Immunodeficiency Virus (HIV) är ett unikt fenomen i historisk närtid. Med 

avseende på dess snabba spridning och djupa påverkan. Ända sedan det första Acquired 

Immunodeficiency Syndrome (AIDS)-fallet diagnostiserades, 1981 har mänskligheten haft svårt att 

få grepp om epidemins stora dimensioner (Holland och Beck 2006). 

 

Idag lever cirka 37 miljoner människor världen över med HIV, enligt statistik från FN-organet 

UNAIDS med avseende på år 2017. 1,8 miljoner nya människor uppgavs även blivit smittade 

samma år. Stora framsteg har dock genomförts de senaste 15 åren i kampen mot HIV. Allt färre 

nya människor smittas av HIV och även dödsfall orsakat av AIDS minskar. Enligt 2017 års data 

från UNAIDS får nu cirka 22 miljoner av de HIV-smittade behandling för sin sjukdom. Tack vare 

de stora framstegen är ett globalt mål satt att stoppa epidemin till år 2030. Trots de stora framstegen 

kvarstår många utmaningar och all statistik är inte positiv. I omkring 50 länder ökar fortfarande 

antalet nya HIV-smittade (UNAIDS 2018). 

 

HIV finns representerat i samtliga länder i världen och smittspridningen är både dynamisk och 

komplex. Den geografiska spridningen av epidemin är inte homogen och varierar kraftigt inom 

världsdelarna. Vissa länder är mer drabbade än andra men ofta förekommer stora variationer även 

inom landet (Holland och Beck 2006). Östra och södra Afrika är hårdast drabbat med 53 % av 

världens totala HIV-smittade (UNADIS 2018).  

 

HIV sprids från person till person genom sexuell aktivitet som involverar kroppsvätska eller genom 

kontakt med infekterat blod. HIV kan även spridas genom amning, från moder till barn. Den 

vanligaste spridningsorsaken är oskyddad samlag, där ena personen bär på HIV-viruset (Healey 

2011). De direkta spridningsorsakerna är väl kända men de kan även kopplas till underliggande 

orsaker som inte är biomedicinska. Orsakerna kan beskrivas med faktorer som socioekonomi, 

demografi, kultur, historia och geografi (Zulu et al. 2014).      

 

Många människor bär även på viruset utan att själva veta om det. Om ingen medicinering sker 

utvecklas viruset till AIDS efter cirka tio år. Det är vanligt att personer med HIV-risk inte vill testa 

sig på grund av det utanförskap som ofta blir följden av en positiv diagnos. När FN-organet 

UNAIDS sammanställer sina rapporter genomförs beräknade uppskattningar för antalet HIV-

smittade (UNADIS 2018). 

 

Epidemier är ett geografiskt fenomen med en viss utbredning. Flertalet av de demografiska faktorer 

som kan kopplas till epidemier är även de geografiskt beroende. Därför kan Geografiskt 

Informations System (GIS) vara ett viktigt verktyg i studier av fenomenet. Ett tidigt exempel är när 

Dr Snow spårade koleraepidemin med hjälp av kartinformation i London, mitten på 1800-talet. De 

insjuknades adresser ledde spåren till en förorenad brunn i stadsdelen Soho, Dr Snow monterade 

bort handtaget och epidemin stoppades (Kandwal et al. 2009).             
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1.2 Problemformulering 

Prediktion av HIV kan underlätta bekämpningen av viruset eftersom hjälpen kan lokaliseras till 

områden med störst behov. HIV-epidemin söder om Sahara förkommer ofta i kluster och HIV-

nivån varierar kraftigt inom länderna (Cuadros et al. 2013). Genom medicinering och utbildning i 

de områden där HIV är som mest representerat får hjälpinsatserna störst effekt. 

 

1.3 Syfte och mål 

Projektet kommer att bli en förstudie till att spatialt prediktera HIV-nivåer. Förstudien ska utreda 

i hur stor utsträckning detta är möjligt och hur processen kan se ut. Syftet är att undersöka 

geografisk regressionsanalys som metod för att prediktera HIV-nivåer. Målet är att möjliggöra 

identifieringen av kritiska smittområden utan omfattande provtagning och registrering. Det bidrar 

till att insatser kan genomföras i god tid där de som bäst behövs för att kunna stoppa spridningen. 

Predikteringen ska utformas av faktorer som påverkar HIV samt även ta hänsyn till geografisk 

position. Förstudiens målgrupp är personer med GIS-kunskap, statistiker, hjälporganisationer samt 

beslutsfattare i länder med HIV-problematik. 

 

  

1.4 Frågeställningar 

• Hur beräknas utfallet och vilka justeringsmöjligheter finns i parametrarna, hur påverkar de 

resultatet? 

• I vilken utsträckning matchar den predikterade HIV-nivåerna uppmäta HIV-data? 

• Vilka begränsningar finns med denna metod? 

 

1.5 Avgränsning 

Tyngdpunkten i förstudien kommer att ligga på den tekniska delen, att utvärdera metod. Att 

granska, utvärdera och vikta alla faktorer som ingår i den komplexa HIV-epidemin ligger utanför 

förstudiens ramar. En förenklad spridningsmodell med endast ett fåtal variabler kommer därför att 

tas fram som underlag till metodutvärdering. De metoder som undersöks i projektet kommer inte 

att köras mot stora mängder data, vilket krävs för att säkerhetsställa deras tillförlitlighet. Faktorer 

och parametrar kommer inte att vara tillämpbara i alla delar av världen. Varje kontext har sin 

specifika smittspridningsstruktur och behöver anpassas därefter. Tillgång till högupplöst 

geografiska data är begränsad, endast data kopplad till regioner är tillgängligt.  
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1.6 Teori 

Här presenteras den teori som ligger till grund för analysmetoderna i förstudien. Första delen ger 

en grundläggande introduktion till regressionsanalys. Andra delen går djupare och förklarar 

regressionsmetoden Ordinary Least Squares samt hur resultatet ska tolkas. Tredje och sista delen 

går på samma sätt igenom regressionsmetoden Geographically Weighted Regression. 

 

1.6.1 Regressionsanalys 

Regressionsanalys är en statistisk metod som modellerar relationen mellan en beroende variabel 

och en eller flera oberoende variabler. Den är troligtvis en av de äldsta metoderna inom ämnet 

matematisk statistik med en historia på tvåhundra år (Su och Yan 2009). 

 

En statistisk modell är en beskrivning av ett förhållande eller en process. En modell är inte en 

hypotes eller teori och till skillnad från en vetenskaplig teori är en modell inte direkt verifierbar 

med experiment. En regressionsanalys är en metod som undersöker relationen mellan en eller flera 

beroende variabler i förhållande till förklarande variabler (Su och Yan 2009). 

 

Det finns tre typer av regression, den första är enkel linjär regression som modellerar relationen 

mellan två variabler. En variabel är beroende och den andra är förklarande. Ekvationen ser 

vanligtvis ut enligt formel 1. 

y = β0 + β1 x + ε              (1) 
 

Där y är den beroende variabeln, β0 är skärningspunktsvärdet, β1 är riktningsvärdet, x är den 

förklarande variabeln och ε är det randomiserade felet. Den andra typen är multipel linjär regression 
med en beroende variabel och flera förklarande variabler. Metoden antar att den beroende variabeln 
behöver förklaras med flera variabler som har en linjär relation till den beroende variabeln. Den 
generella formeln skriv så här: 
 

y = β0 + β1 x1 + ··· + βp xp + ε          (2) 
 

Formel 2 är identisk med den enkla linjära regressionen bortsett från att flera förklarande variabler 

adderas. Den tredje typen är ickelinjär regression som antar att relationen mellan beroende och 

förklarande variabel är ickelinjär (Su och Yan 2009). 
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1.6.2 Ordinary Least Squares 

Ordinary Least Squares (OLS) är den vanligaste linjära analysmetoden inom socialvetenskap 

(formel 3). OLS modellerar relationen mellan en beroende variabel och en eller flera förklarings-

variabler. Värdet på den beroende variabeln definieras som en linjär kombination av förklarings-

variablerna plus felvärde. 

y = β0 + β1 x1 + ··· + βp xp + ε             (3) 

Förklaringsvariablernas koefficient och riktningsvärde β förändas efter det förväntade värdet av y, 

den beroende variabeln. Approximationen av β beskrivs av en rät linje (figur 1) och beräknas med 

minsta kvadratmetoden. Felen antas ha normalt spridning samt erhålla värdet 0 med viss variation 

(Pohlmann & Leitner 2003). 

 

 
Figur 1. Linjär regression. 

     
I samband med en OLS-analys följer en rapport med tabeller och diagram, genom resultatet i 

rapporten kan modellens tillförlitlighet säkerställas. Värdena för Multiple R-Squared och Adjusted 

R-Squared är en måttstock för modellens förklaringsvärde. Värdet kan variera från 0,0 till 1,0. 

Adjust R-Squared-värdet är alltid lite lägre än Multiple R-Squared-värdet eftersom den tar hänsyn 

till antalet variabler, hur dessa relaterar till data. Adjust R-Squared är en mer träffsäker måttstock 

för att fastställa modellens förklaringsvärde (tabell 1). 

Tabell 1. OLS-rapport, diagnostikdelen. 
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För varje förklaringsvariabel ges statistiska värden som förklarar variabelns relation och bidrag till 

modellen. Attributen Koefficient, Probabilitet eller Robust Probabilitet, och Variance Inflation 

Factor (VIF) förklarar variabelns bidrag till modell (tabell 2). Koefficient-värdet representerar både 

variabelns styrka och relation (positiv eller negativ) till den beroende variabeln. Om värdet är noll 

eller nära noll tillför inte variabeln något till modellen. Kolumnen Probabilitet redovisar om 

variabeln är statistiskt signifikant. Här ska värdet var så nära noll som möjligt, värde under 0,05 

erhåller en asterix (*) och räknas som statistiskt signifikant. Kolumnen Robust_ Probabilitet 

fungerar på liknade sätt. Två eller flera variabler ska inte förklara samma sak. VIF-värdet ger 

indikation om en variabel är redundant. VIF-värdet får inte överstiga 7,5 för att betraktas som icke 

redundant. Om modellen är skev kommer även Jarque-Bera-värdet varna med en asterix (*) (Esri 

2019a). 

Tabell 2. OLS-rapport, förklaringsvariabler. 

 

 

1.6.3 Geographically Weighted Regression 

Geographically Weighted Regression (GWR) är en viktig lokalbaserad teknik för att undersöka 

spatiala samband för relationer inom data. Den är som många andra spatiala tekniker baserad på 

Toblers första lag inom geografi: "Allting är relaterat till allt annat men näraliggande enheter är mer relaterade 

till varandra än till dem som ligger längre bort". GWR är en icke stationär teknik och jämfört med en 

global regression, exempelvis OLS, varierar koefficienterna i GWR inom det geografiska området. 

Fotheringham et al. (1998) ger en generell formel för en grundläggande GWR-modell (formel 4): 

           (4) 

Där yi är den beroende variabeln som påverkas av den geografiska positionen i; xik representerar 

de förklarande variablerna, där k är själva variabeln och i den geografiska positionen; m är antalet 

förklaringsvariabler; Bi0 är skärningspunktsvärdet i positionen i; Bik är den lokala regressions 

koefficient där k representerar förklaringsvariabeln och i positionen; ɛi är det randomiserande felet 

i positionen i. En GWR-analys tillåter koefficienten att variera kontinuerligt över studieområdet 
(Lu et al. 2014). 
 
GWR-verktyget har en rad olika inställningsmöjligheter, Kernel type styr hur den spatiala påverkan 

ska hanteras. Det finns två val FIXED, som fixerar ett fast avstånd till spatial påverkan och 

ADAPTIV som anpassar avståndet efter datadensiteten (figur 2). Högre densitet ger kortare 

avståndspåverkan och lägre densitet ger längre avståndspåverkan. Vid FIXED som valet av Kernel 

type kan ett specifikt avstånd för spatial påverkan matas in. Väljs istället ADAPTIV finns det 

möjlighet att välja antalet grannar i datasetet som ska ingå i den spatiala påverkan Esri (2019b). 
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Figur 2. Val av Kernel type i ArcMap. 

 

I samband med en GWR-analys följer en tabell med olika värden som avslöjar kvalitén på modellen. 

En GWR-analys skapar en lokal modell för varje del i datasetet, resultattabellen är således en 

sammanfattning av alla dessa modeller. Raden Neighbors redovisar hur många granndelar varje del 

i datasetet ska ta hänsyn till i den lokala beräkningen. Residual Squares är summan av 

riktningsvärdet för samtliga lokala modellers restfel. Lägre värde betyder bättre förklaringsgrad av 

det modellerade fenomenet.  Effective Number är ett värde som återspeglar skillnaden mellan 

variansen av de anpassade värdena och skevheten i koefficientberäkningarna och är relaterad till 

valet av bandbredd. Sigma-värdet representerar standardvärdet för samtliga restfel. Mindre värde 

ger modellen bättre resultat. AICc-värdet är en måttstock för modellens förklaringsvärde. Lägre 

värde ger en bättre modell. AICc-värde kan användas för att jämföra olika modeller förutsatt att 

den beroende variabeln är densamma. R-Squared-värdet är ett mått på modellens förklaringsvärde 

och varierar från 0,0 till 1,0. Beräkningen av R-Squared baseras huvudsakligen på det summerade 

riktningsvärdet för den beroende variabeln. Värdet ökar om fler förklaringsvariabler läggs till, något 

som kan vara missvisande då fler variabler inte nödvändigtvis ger en bättre modell. Adjust                 

R-Squared-värdet fungerar på liknade sätt som R-Squared-värdet. Men skillnaden att Adjust             

R-Squared kompenserar för antalet förklaringsvariabler. Värdet blir därför nästan alltid mindre än 

R-Squared-värdet men ger ett mer korrekt förklaringsvärde till modellen (Esri 2019c). 

 

1.7 Tidigare studie 

Wabiri et al. (2015) undersökte relationen mellan HIV och socio-demografiska faktorer. 

Studieområdet var Sydafrika som har bland de högsta HIV-nivåerna i världen. Studien använde sig 

av data som samlades in mellan åren 2008–2009 genom en nationell undersökning. Analysmetoden 

var regressionsanalys som främst använde sig av verktyget GWR. Förre den slutgiltiga GWR-

analysen utfördes även en OLS-analys för att undersöka de globala sambanden i studieområdet. 

Två olika analyser genomfördes. En analys undersökte relationen mellan HIV och demografiska 

faktorer och den andra relationen mellan HIV och sociala faktorer. Analysen med de demografiska 

faktorerna har mest likhet med denna studie. Demografiska faktorer som användes var: andel 

kvinnor, mörkhyat afrikanskt ursprung, åldersspann mellan 25–49 samt socio-ekonomiskt index. 

Adjust R-Squared-värdet för OLS-analysen erhöll värdet 0,465 och motsvarande värde för GWR-

analysen var 0,523 (Wabiri et al. 2015). 
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2 Metod och material 

Här presenteras genomförande samt de material som behövds för att genomföra förstudien. Första 

delen ger bakgrundsinformation till studieområdet, Tanzania. Andra delen redogör för 

dataursprunget. Tredje delen förklarar bakgrunden till de fyra HIV-faktorer som används i 

analysen. Fjärde delen redovisar genomförandet uppdelat på underrubriker i flödesordning. 

   

2.1 Studieområde 

Projektets studieområde är Tanzania, ett land beläget i östra Afrika (figur 3) med cirka 59 miljoner 

invånare. Huvudstaden heter Dodoma och är beläget i landets inre delar men folkrikast är 

kuststaden Dar es-Salaam. Större delen av landet är glest befolkat men det finns områden som har 

hög folktäthet. Dessa områden finns vid Kilimanjaros sluttningar, vid Malawisjön, delar av 

högländerna i mellersta Tanzania samt söder om Victoriasjön. Landet har ett tropiskt savannklimat 

och stäppklimat på högplatåerna, med liten temperaturvariation under året (Nationalencyklopedin 

2019). 

  

Tanzania är en union mellan fastlandet, Tanganyika och ön Zanzibar. År 1961 blev Tanganyika 

självständigt från Storbritannien och två år senare även Zanzibar. President samt parlament väljs 

av folket och presidenten utser regering. Zanzibar har självstyre och väljer egen president och 

parlament. Tanzania består av 31 regioner och den senaste bildades så sent som 2016. I detta 

projekt används data från 2015 då landet bestod av 30 regioner (Nationalencyklopedin 2019). 

 

Stor andel av befolkningen bor på landsbygden och de flesta tanzanier arbetar inom jordbruket. 

Även gruvindustrin och turismen är viktiga komponenter i landets näringsliv. Skolplikten sträcker 

sig sju år men många fortsätter ytterligare sex år och därefter finns möjlighet att söka till högre 

studier. Inom sjukvården råder det brist på personal och läkemedel. Sjukdomar som AIDS och 

malaria orsakar många dödsfall. Över 1 miljon barn är föräldralösa till följd av dödsfall relaterade 

till AIDS. Swahili och engelska är officiella språk i Tanzania men det talas många språk inom landets 

olika folkgrupper. Kristendom och islam är de stora religionerna i landet, islam är främst utbredd 

på Zanzibar och längst kusten. Även traditionella afrikanska regioner förekommer (National-

encyklopedin 2019).    

 

2017 uppgavs 1 500 000 personer bära på HIV i Tanzania, det motsvarar en andel på 2,6 procent 

av befolkningen, vilket är en lägre nivå än länderna södra Afrika (UNADIS 2018).      

 
Figur 3. Tanzanias geografiska läge i Afrika. 
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2.2 Data 

HIV-data som används i förstudien kommer från en nationell undersökning som genomfördes i 

Tanzania mellan oktober 2016 och november 2017. Utförare var Tanzania HIV Impact Survey 

(THIS) som står under ledning av Tanzanias regering. Undersökningen stöddes ekonomiskt av U.S. 

President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) och mottog teknisk support från U.S. 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och Columbia University. Cirka 15 000 hushåll 

ingick i undersökningen som genomfördes med interjuver och HIV-test. Resultatet redovisades i 

from av tabeller och kartor. Varje region tilldelades en procentsats av HIV-nivå utifrån resultatet 

av undersökningen. Resultatet redovisar HIV-nivån för vuxna över 15 år och varierar från 11,4 

procent i Njombe till mindre än 1 procent i Lindi och Zanzibar (figur 4) (Tanzania HIV Impact 

Survey 2017). 

 

 
Figur 4. HIV-nivåer för Tanzanias regioner. 

 

Data för övriga variabler som användes i projektet kom från The Demographic and Health Surveys 

(DHS) Program. The DHS program grundades 1984 och har sen dess varit involverade i över 300 

undersökningar i mer än 90 länder. Organisationen har ett gott internationellt rykte att samla in 

och distribuera representativa data från utvecklingsländer. Data inom fertilitet, familjeplanering, 

hälsa, kön, HIV/AIDS, malaria och föda. Informationen samlas in i form av interjuver samt 

medicinska tester. The DHS program finansieras av U.S. Agency for International Development 

(USAID) (The DHS program 2019).    
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Esri’s programvara ArcGIS 10.6 användes för samtliga geografiska bearbetningar och analyser i 

projektet.  

 

2.3 Faktorer 

För att skapa en modell av HIV krävs faktorer som har en relation till epidemin. Här presenteras 

de fyra faktorer som användes i analysen. 

 

2.3.1 Undernärda barn 

Variabeln definieras genom barn som hämmas i sitt växande och mäts i kroppslängd förhållande 

till vikt enligt världshälsoorganisationens standard. Variabeln är en indirekt ekonomisk mätstock, 

barn som hämmas i sitt växande får inte tillräckligt med mat. Familjer som inte har råd att ge sina 

barn tillräckligt med mat antas ha låg ekonomisk standard. 

 

2.3.2 Omskurna män 

Variabeln redovisar andelen omskurna män. Den ska förklara religionstillhörighet, inom islam 

praktiseras manlig omskärelse. Globalt har HIV en lägre utbredning hos muslimer i förhållande till 

andra religionsutövare. Droganvändning, homosexualitet samt sex utanför äktenskap är kraftigt 

förbjudet inom islam (Mondal och Shitan 2013). 

 

2.3.3 Personer med enbart grundskoleutbildning 

Andel av befolkningen med enbart sju års grundskoleutbildning. Variabeln syfte är att fånga upp 

den andelen av befolkningen med lägre utbildningsnivå. Utbildning ger ökad kunskap och skapar 

större chans för den enskilda personen att skydda sig mot HIV. Tidigare studier har visat att låg 

utbildningsnivå är en avgörande faktor för HIV-infektion i Afrika (Mondal och Shitan 2013). 

 

2.3.4 Hushåll som äger jordbruksmark 

Andelen hushåll som äger jordbruksmark. Variabeln ska förklara hur stor andel av befolkningen 

som bor på landsbygden.  

 

 

  



10 
 

2.4 Genomförande 

Här presenteras genomförandet, första delen består av ett flödesschema (figur 5) för hela processen 

av förstudien. Andra delen går igenom de dataförberedelser som krävdes innan analyserna. Tredje 

och fjärde delen redogör för OLS- och GWR-analysen. Sista delen berör prediktionsgenom-

förandet.  

2.4.1 Flödesschema 

                            

Figur 5. Flödesschema. 
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2.4.2 Dataförberedning 

Data laddas ner från The DHS Program, varje kategori innehåller många olika variabler. 

Variablerna representerar faktorer som påverkar HIV och urvalet sker efter två premisser. Det 

första premissen är att hitta de förväntade variabler som påverkar HIV, lokaliseringen sker utifrån 

litteraturstudier och allmän kunskap om HIV. Den andra premissen är att testa ett stort antal 

variabler för att undersöka om det finns relation med HIV. Samtliga variabler som väljs ut testas 

genom verktyget Exploratory regression. Efter flertalet tester samt en del litteraturstudier 

plockades sju variabler ut, som slutligen bantades ner till fyra variabler (2.3 Faktorer). HIV-data 

hämtades inte från The DHS Program eftersom den informationen saknades för Tanzania. 

Informationen hämtades istället från THIS och sammanlänkades med förklaringsvariablerna. 

Avvikande värden i HIV-datat identifierades med outliers-metodik och två regioner hade avvikande 

värden. Det var regionerna Iringa och Njombe som har högst HIV-nivå, 11,3 respektive 11,4 

procent. Regionerna togs inte bort från datasetet utan viktades istället ner till 25 procents inflytande, 

via ett nytt attributfält där varje region tilldelades en konstant. Alla regioner tilldelades 1 utom Iringa 

och Njombe som tilldelades värdet 0,25. För att kunna genomföra prediktioner och utvärdera 

resultatet plockades även fyra regioner bort innan regressionsanalysen. Kontrollregionerna hade 

skiftande HIV-nivåer och var belägna i olika delar av Tanzania (figur 6).  

 

 
Figur 6. Kontrollregionerna Morogoro, Kigoma, Mwanza och Kaskazini Unguja. 

 

 

2.4.3 Ordinary Least Squares 

Första steget i regressionsanalysen var att skapa en global modell med förklaringsvariablerna för 

hela Tanzania. Detta genomfördes med det statistiska verktyget OLS. Verktyget ger en generell bild 

hur väl förklaringsvariablerna tolkar HIV. Resultatet analyserades och godkändes för nästa steg. 
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2.4.4 Geographically Weighted Regression 

Andra steget i regressionsanalysen var att skapa en lokal modell för varje region i Tanzania. Här 

användes verktyget GWR. Indata var alla regioner utom de fyra kontrollregionerna som plockats 

bort för prediktionskontroll. Som beroendevariabel valdes HIV-nivå. I listan för 

förklaringsvariabler selekterades attributen för undernärda barn, omskurna män, personer med 

enbart grundskoleutbildning samt hushåll som äger jordbruksmark. Som Kernel type valdes 

ADAPTIVE och Bandwidth method sattes till AICc. I viktingsfältet valdes viktingsattributet som 

innehåller en konstant för varje region (figur 7). Den geografiska regressionsanalysen kördes och 

resultatet analyserades. 

 

 
Figur 7. Modellskapande med GWR-verktyget i ArcMap. 

 

2.4.5 Prediktion 

Verktyget GWR kan även användas till att genomföra prediktioner. I samband med att modellen 

skapades predikterades även de fyra regionerna som plockades bort före analysen (figur 8). 

Förklaringsvariablerna var samma som för modellskapandet och via modellen predikterades nya 

HIV-nivåer till de fyra kontrollregionerna. De predikterande värdena jämfördes sedan med 

uppmätta data. Även andra länder på den afrikanska kontinenten predikterades och jämfördes med 

uppmätta data.                

 

Figur 8. Prediktion med GWR-verktyget i ArcMap.  
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3 Resultat 

Här presenteras resultatet av förstudien blandat med direktkopplad diskussion. Första delen består 

av resultatet från OLS-analysen. Där redovisas rapporten som analyseras steg för steg samt en 

tematisk karta av restfelen. Andra delen redovisar resultatet från GWR-analysen i form av en tabell 

och en tematisk karta. Tabellen visar sammanfattade resultatvärden från GWR-analysen. Kartan är 

en tematisk redogörelse av restfelen. Tredje och sista delen redovisar prediktioner av HIV-nivå på 

regionnivå. Första tabellen visar Tanzanias fyra kontrollregioner, sedan följer tabeller för Etiopien, 

Kenya, Zimbabwe, Gabon samt Elfenbenskusten.   

 

3.1 Ordinary Least Squares 

Resultatet från OLS-analysen är inte den slutgiltiga modellen men ett viktigt första steg för att 

undersöka modellens tillförlitlighet. Resultatet analyseras utifrån sex checkpunkter. 

 

Tabell 3. Resultat OLS – förklaringsvariabler. 

Variabler Koefficient Std Error t-Statistik Probabilitet Robust_SE Robust_t Robust_Pr [b] VIF [c] 

Undernärda 

barn 

0,020932 0,07375 0,283829 0,779321 0,068976 0,303471 0,764516 2,085377 

Omskurna 

män 

-0,06183 0,025471 -2,427478 0,024282* 0,020613 -2,999587 0,006829* 1,303477 

Enbart 

grundskole-

utbildning 

0,144645 0,059626 2,425858 0,024367* 0,030401 4,757937 0,000106* 1,487213 

Hushåll med 

jordbruksmark 

0,009168 0,035895 0,255421 0,800883 0,026447 0,346666 0,732292 2,304591 

 

1. Är förklaringsvariablerna signifikanta? 

Ingen av förklaringsvariablerna har koefficient-värdet noll men undernärda barn fick koefficienten 

0,02 och hushåll som äger jordbruksmark hamnade ännu lägre på värdet 0,009. Båda förklarings-

variablerna omskurna män och personer med enbart grundskoleutbildning erhåller värde över 0,05 

i kolumnen Probabilitet och räknas därmed som statistiskt signifikanta. De andra två förklarings-

variablerna klarar alltså inte testet men behålls ändå i modellen eftersom de anses ha ett förklarings-

värde som hjälper modellen. Väljs de bort erhåller modellen ett avsevärt längre förklaringsvärde 

(Adjust R-Squared-värde). Det är det svårt att hitta variabler med så stark relation till HIV att de 

uppnår kraven för statistisk signifikans (tabell 3). 

 

2. Är relationerna förväntade? 

Det är inte bara viktigt att förklaringsvariablerna är signifikanta, relationernas riktning ska även 

överensstämma med det förväntade relationen. Undernärda barn har en positiv relation till HIV-

densitet, vilket är det förväntade. Fler undernärda barn ger ökade HIV-nivåer. Omskurna män har 

en negativ relation till HIV. Personer med enbart grundskoleutbildning och hushåll som äger 

jordbruksmark har en positiv relation (figur 9). Alla förklaringsvariabler erhåller förväntade 

relationer. 
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Figur 9. Variablernas spridning och relation. 

 

 

3. Är någon av förklaringsvariablerna redundant? 

Ingen av de fyra förklaringsvariablerna överstiger VIF-värdet 7,5 eller är nära att göra det (tabell 3). 

Det betyder att variablerna inte förklarar samma sak och därmed inte är redundanta. 

 

 

4. Är modellen skev? 

I figur 10 redovisas ett diagram över restfelen, de är jämt fördelade mellan negativt och positivt 

med en topp vid noll-värdet. Det betyder att modellen inte är skev, den varken under- eller 

överpredikterar. Även bilaga 1 visar att prediktionerna är jämt fördelade. Rapporten i bilaga 2 visar 

även att restfelen inte innehåller några mönster utan är slumpmässigt fördelade. Vilket betyder att 

restfelen är verkliga fel och modellen inte är artificiell.   

 

 
Figur 10. Diagram över restfelen. 
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5. Har alla viktiga förklaringsvariabler hittats? 

Många variabler har tagits fram och testkörts för att sedan gallras ut till fyra variabler. Samtidigt är 

HIV-epidemin ett komplext fenomen där faktorerna är många och inte alltid linjära. Att 

säkerhetsställa att alla förklaringsvariabler hittats ligger således utanför förstudiens ramar. Data 

saknades för vissa variabler som hade varit intressanta att gå vidare med. Förklaringsvariablerna 

kan även skilja sig från land till land.   

 

6. Hur väl förklaras den beroende variabeln? 

OLS-analysen genererar ett Adjust R-Squared-värdet på 0,436 som är ett mått på modellens 

förklaringsvärde av HIV (tabell 4). Beroende på vad som modelleras kan olika värdenivåer 

förväntas. HIV anses som ett komplext fenomen och är därmed svårt att modellera. Vid en liknade 

studie som modellerar HIV i Sydafrika (1.7 tidigare studie) erhölls ett Adjust R-Squared-värde på 

0,465 (Wabiri et al. 2015). Värdet i denna studie ligger således inom ramen av det förväntade. 

 

Tabell 4. Resultat OLS-diagnostik. 

 

Figur 11 är en tematisk karta som redovisar restfelsavvikelsen från det predikterande värdet i OLS-

analysen. Positiv avvikelse betyder att modellen underpredikterar och negativ värde betyder 

överprediktion. Det finns en tydlig underprediktion i regionerna Iringa och Njombe (röda 

regionerna), de med högsta HIV-nivåerna. Överprediktionen är även tydlig i regionen Lindi (blå 

region, sydöst) som har lägst HIV-nivå på fastlandet.  

Input Features: Tanzanias regioner Dependent Variable: HIV-nivå 

Number of Observations: 26 Akaike's Information Criterion (AICc) 128,755517 

Multiple R-Squared 0,525843 Adjusted R-Squared 0,435527 

Joint F-Statistic 5,822277 Prob(>F), (4,21) degrees of freedom: 0,002579* 

Joint Wald Statistic 68,10149 Prob(>chi-squared), (4) degrees of freedom: 0,000000* 

Koenker (BP) Statistic 4,627905 Prob(>chi-squared), (4) degrees of freedom: 0,327649 

Jarque-Bera Statistic 3,877719 Prob(>chi-squared), (2) degrees of freedom: 0,143868 
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Figur 11. Karta över restfelen för OLS-modellen. 

 

3.2 Geographically Weighted Regression 

I tabell 5 redovisas ett sammanfattat resultat av alla lokala modeller på Tanzanias regioner. Antalet 

grannregioner som de lokala modellerna har tagit hänsyn till är 26. Vilket betyder att samtliga 

regioner tas hänsyn till i de lokala beräkningarna men deras vikt faller med avståndet. AICc-värdet 

är lägre än motsvarande värde för OLS-analysen, 121,33 mot 128,76. Vilket betyder att modellen 

har förbättrats genom övergången till GWR. Adjust R-Squared-värdet landar på 0,502, vilket 

betyder att även det har förbättrats genom GWR-analysens mer flexibla modellering. I en tidigare 

studie från Sydafrika (1.7 tidigare studie), erhölls Adjust R-Squared-värdet 0,523 (Wabiri et al. 
2015). Även här uppnås förväntat resultat.  

Tabell 5. Resultat GWR. 

Neighbors 26 

Residual Squares 53,528292 

Effective Number 9,446953 

Sigma 1,798261 

AICc 121,332185 

R-Squared 0,670232 

Adjust R-Squared 0,501953 
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Figur 12 är en tematisk karta som redovisar restfelsavvikelsen från det predikterande värdet i GWR-

analysen. Positiv avvikelse betyder att modellen underpredikterar och negativ värde betyder 

överprediktion. I jämförelse med OLS-analysen är underpredikteringen inte lika stor för regionerna 

Iringa och Njombe eftersom deras inflytande har viktats ner. Överprediktionen kvarstår i Lindi 

och har även ökat i regionen Rukwa (sydväst). 

 

 

Figur 12. Karta över restfelen för GWR-modellen. 
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3.3 Prediktion 

Här presenteras prediktionerna i tabellform, för Tanzanias kontrollregioner och utvalda länder i 

Afrika. Prediktionerna redovisas regionvis och jämför mätdata med prediktionsvärde. Differensen 

presenteras i procentenheter och alla värden redovisas i decimalform. Medeldifferensen är ett 

medelvärde av samtliga prediktioner i landet.  

 

Prediktionen av de fyra kontrollregionerna i Tanzania ger blandat resultat (tabell 6). Regionerna 

Morogoro och Kaskazini Unguja ger träffsäkra resultat, skiljer endast tiondels procentenheter från 

mätresultatet. Kigoma och Mwanza ger mindre träffsäkra resultat. Kigoma predikteras över 

mätvärdet och Mwanza under. Både Kigoma och Mwanza är beläget i Tanzanias västra delar, 

medan Morogoro ligger mer österut i landet och Kaskazini Unguja är en del av Zanzibar (figur 13). 

Modellen är skapad utifrån de relationer som råder mellan HIV och de fyra faktorerna i 

studieområdet, Tanzania. Modellens resultat och tillförlitlighet är därmed endast analyserad inom 

studieområdet. Ändå genomfördes en del prediktioner utanför studieområdet för att undersöka 

samband med andra länder.      
 

Tabell 6. Prediktions-värde för Tanzanias kontrollregioner. 

Region Mätdata (2017) Prediktion Differens 

Morogoro 0,042 0,039 0,003 

Kigoma 0,029 0,055 0,026 

Mwanza 0,072 0,035 0,037 

Kaskazini Unguja 0,006 0,001 0,005 
    

  
Medeldifferens: 0,018 

 

 
Figur 13. Kontrollregionerna med differensskillnaden i procentenheter. 
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Prediktionen utanför Tanzania visar att samma relationer till HIV även förekommer i andra länder 

på den afrikanska kontinenten (bilaga 3, översiktskarta). Vissa prediktionsnivåer erhåller negativa 

värden vilket inte blir korrekt, då prediktionsvärdena anges i procent. Modellen hanterar dock inte 

prediktionsvärdet som ett procenttal utan enbart som ett värde som kan bli negativt. 

 

Mest träffsäkert är prediktionerna för Etiopien (tabell 7) med ett medelfel på 1,7 procentenheter 

för samtliga regioner. Etiopien har låga HIV-värden och prediktionsvärdena låg stadigt på en låg 

nivå. I de regioner där mätvärdena var något högre ökade dock inte prediktionsvärdena.  

 

Tabell 7. Prediktionsresultat för Etiopiens regioner. 

Region Mätdata (2016) Prediktion Differens 

Tigray 0,012 0,007 0,005 

Affar 0,014 -0,007 0,021 

Amhara 0,012 0,010 0,002 

Oromiya 0,007 0,013 0,006 

Somali 0,000 -0,005 0,005 

Ben-Gumz 0,010 0,010 0,000 

SNNP 0,004 0,020 0,016 

Gambela 0,048 0,017 0,031 

Harari 0,024 -0,001 0,025 

Addis Abeba 0,034 -0,009 0,043 

Dire Dawa 0,025 -0,005 0,030 
    

  
Medeldifferens: 0,017 

 

 

Kenya (tabell 8) som gränsar till Tanzania i söder och Etiopien i norr, predikterades genomgående 

under sina mätvärden. HIV-nivåerna i Kenya påminner till stor del av Tanzanias nivåer.  

 

Tabell 8. Prediktionsresultat för Kenyas regioner. 

Region Mätdata (2008) Prediktion Differens 

Nairobi Area 0,070 0,014 0,056 

Central 0,046 0,030 0,016 

Coast 0,042 0,013 0,029 

Eastern 0,035 0,024 0,011 

Nyanza 0,139 0,053 0,086 

Rift Valley 0,047 0,023 0,024 

Western 0,066 0,028 0,038 

North-Eastern 0,009 -0,009 0,018 
    

  
Medeldifferens: 0,035 
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Zimbabwes HIV-nivåer tillhör de högsta i världen och även där landar prediktionsnivåerna under 

mätvärdena. Prediktionsnivåerna är ändå betydligt högre i Zimbabwe (Tabell 9) än i övriga länder 

som ingår i projektet.  

 

Tabell 9. Prediktionsresultat för Zimbabwes regioner. 

Region Mätdata (2015) Prediktion Differens 

Manicaland 0,106 0,085 0,021 

Mashonaland Central 0,119 0,086 0,033 

Mashonaland East 0,151 0,093 0,058 

Mashonaland West 0,132 0,079 0,053 

Matabeleland North 0,175 0,097 0,078 

Matabeleland South 0,215 0,070 0,145 

Midlands 0,150 0,078 0,072 

Masvingo 0,129 0,078 0,051 

Harare Chitungwiza 0,138 0,065 0,073 

Bulawayo 0,143 0,049 0,094 
    

  
Medeldifferens: 0,068 

 

 

Gabon (Tabell 10) har liknade HIV-nivåer som Tanzania men prediktionen ger extremt låga HIV-

nivåer.  

 

Tabell 10. Prediktionsresultat för Gabons regioner. 

Region Mätdata (2012) Prediktion Differens 

Estuaire 0,037 -0,002 0,039 

Haut Ogooue 0,042 0,007 0,035 

Liberville/Port Gentil 0,039 -0,017 0,056 

Moyen Ogooue 0,058 0,000 0,058 

Ngounie 0,049 0,009 0,040 

Nyanga 0,042 0,001 0,041 

Ogooue Ivindo 0,025 0,016 0,009 

Ogooue Lolo 0,030 0,004 0,026 

Ogooue Maritime 0,040 -0,004 0,044 

Woleu Ntem 0,072 0,009 0,063 
    

  
Medeldifferens: 0,041 

 

  



21 
 

Elfenbenskusten (Tabell 11) beläget i Västafrika har liknade HIV-nivåer som Tanzania fast utan de 

toppar och dalar i nivåspridingen som återfinns i Tanzania. Även här hamnar prediktionsnivåerna 

under mätvärdena fast de är högre än Gabons nivåer. 

 

Tabell 11. Prediktionsresultat för Elfenbenskustens regioner. 

Region Mätdata (2012) Prediktion Differens 

Central 0,030 0,010 0,020 

East Central 0,040 0,011 0,029 

North Central 0,044 0,007 0,037 

West Central 0,022 0,014 0,008 

North 0,025 0,011 0,014 

Northeast 0,023 0,022 0,001 

Northwest 0,023 0,019 0,004 

West 0,036 0,014 0,022 

South 0,035 0,005 0,030 

Southwest 0,043 0,011 0,032 

Abidjan 0,051 -0,011 0,062 
    

  
Medeldifferens: 0,024 
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4 Diskussion 
 

Förstudien begränsas av små datamängder, GWR är ett regressionsverktyg som utformats för att 

användas på dataset bestående av flera hundra delar för bästa resultat. Modellen har skapats av data 

från Tanzania som består av 30 regioner, fyra av dessa var inte med i regressionsanalysen. Då 

återstår 26 regioner, vilket inte är optimalt för GWR-analys. Data med högre upplösning och 

därmed större datamängd hade medfört ett mer tillförlitligt resultat.  

 

The DHS Program erbjuder många olika variabler, för att hitta rätt variabler med tydlig relation till 

HIV genomfördes många testkörningar. Testkörningar genomfördes på variabler som förvändes 

ha en relation till HIV. Men variabler testkördes även utifrån djärva chansningar att hitta intressanta 

samband med HIV. En sådan chansning var kvinnlig omskärelse, variationen är stor inom landet 

med en hög koncentration i de nordliga mittenregionerna. Dock så hittades ingen relation mellan 

kvinnlig omskärelse och HIV. Data fanns inte tillgängligt för alla variabler och data på 

könsfördelning var speciellt saknat under projektet. 

          

HIV är ett komplext fenomen, relationer till andra faktorer finns men sambanden är inte helt linjära. 

Exempelvis utbildningsfaktorn, högre utbildningsnivå ger ökad kunskap och ökar även individens 

chanser att skyddas sig själv och sin familj från att smittas av HIV (Mondal och Shitan 2013). Enligt 

det villkoret borde de regioner med flest personer som helt saknar utbildning även inneha de högsta 

HIV-nivåerna. Men data visar motsatsen, dessa regioner har lägre HIV-nivån än övriga landet. En 

förklarning till denna paradox kan vara att regionerna är glesbefolkade med begränsad 

framkomlighet vilket minskar HIV-spridning. Som variabel för utbildningsfaktorn i detta projekt 

valdes därför personer med enbart grundskoleutbildning. 

 

Det finns en osäkerhet kring mätvärdena för HIV-nivåerna. Organisationen THIS ger sina egna 

mätvärden en noggrannhet inom några procentenheter, ett mätosäkerhetsvärde som varierar med 

HIV-nivån. Även data från the DHS program måste ses som approximativa värden, eftersom 

mätdata inte är heltäckande. Därför bör även HIV-prediktionens resultatvärden ses som 

approximativa.  

 

Olika inställningar i GWR-verktyget testades för att undersöka hur det påverkade resultatet. Valet 

av FIXED som Kernel type resulterade i en jämnare prediktering. Regionen Kaskazini Unguju på 

Zanzibar erhöll värdet tre procent jämfört med 0,1 procent när ADAPTIV valdes som Kernel type. 

Regionerna Kigoma och Mwanza förbättrades några tiondels procentenheter vid FIXED, 

predikteringsvärdet för Morogoro var oförändrat. Valet ADAPTIV ansågs således vara ett bättre 

för denna typ av modellskapande. Mer detaljerade inställningsundersökningar var svåra att 

genomföra eftersom dataupplösningen var för låg. Modellen kunde inte genereras med för få 

grannar exempelvis.     
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5 Slutsats 

Att prediktera HIV-nivåer och erhålla trovärdiga resultat med hjälp av GIS-baserade 

analyseringsverktyg är möjligt i viss utsträckning. Två av fyra kontrollregioner i Tanzania ger 

träffsäkra resultat, det är därför svårt att fastställa metodens tillförlitlighet. Samma modell 

predikterar ändå relativt bra i andra afrikanska länder. Förstudiens resultat begränsas av låg 

dataupplösning samt begränsad identifiering av HIV-faktorer. Med högre dataupplösning och 

bättre säkerhetsställande av HIV-faktorer kan mer träffsäkra och detaljerade HIV-prediktioner 

uppnås. Den låga dataupplösningen begränsade även möjligheten att utvärdera olika inställningar i 

metoden.        

Förstudien begränsas av att data endast var tillgängligt på regionnivå, det gör analysen grov och 

trubbig. Mer högupplöst data, helts i punktform, skulle ge analysen bättre förutsättningar för mer 

träffsäkra och detaljerade prediktioner. Det skulle även möjliggöra att mer lokala modeller kunde 

skapas, som inte innefattar ett helt land. En djupare undersökning av HIV-faktorer hade även 

tillfört modellen ett mer trovärdigt och träffsäkert resultat. 
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Bilaga 2. Spatial autokorrelation 
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Bilaga 3. Översiktskarta 

 


