
ATT få fRAM TILLföRLITLIG STATISTIK är inte lätt, speciellt 
i länder som präglas av svaga infrastrukturer och institutioner 
och där det, som i exemplet Angola, till och med är svårt att få 
fram säkra uppgifter om antalet innevånare i landet. 

Men metoderna för att samla in statistik förbättras ständigt 
och därmed förändras också siffrorna. 

Utbredningen av hiv mäts genom att samla in resultat av 
hivtester. Ofta har en stor andel av testerna gjorts på gravida 
kvinnor, en grupp som ofta dyker upp på hälsoklinikerna. 

Men av flera skäl är inte de siffrorna nödvändigtvis represen-
tativa: gravida kvinnor har ju uppenbarligen haft oskyddat sex 
vilket innebär att de kan vara mer riskutsatta än andra kvinnor 
och det framgår där inte hur stor andel av männen som är 
drabbade.

Därför försöker UNAIDS och andra att komplettera infor-
mationen från testerna av gravida kvinnor med tester som har 
gjorts av bredare befolkningsgrupper. 

Hivförekomst säger egentligen inte så mycket om den all-

männa situationen. I flera av länderna i södra Afrika har siff-
rorna ”planat ut” – de har alltså inte fortsatt att stiga. Det kan 
tyckas positivt men döljer det faktum att en alltför stor andel 
av befolkningen lever med hiv. Minskande hivförekomst är 
egentligen en dålig indikation på läget, minskningen kan ju vis-
serligen bero på färre antal nysmittade men det kan också bero 
på att många hivpositiva dör. 

SAMTIDIGT KAN EN öKANDE ELLER OföRäNDRAD hivpre-
valens i ett annat land bero på att många människor lever med 
hiv utan att bli sjuka och dö eftersom de får behandling och 
kan leva ett relativt gott liv trots att de är hivpositiva. 

Vi kommer aldrig att veta exakt hur många människor som 
lever med hiv, det är inte möjligt utan att testa alla människor 
i världen med jämna mellanrum. All hivstatistik består av upp-
skattningar, men trots allt handlar det om uppskattningar som 
ständigt förbättras. 

ULRIKA HOLMSTRöM

I höstas fick vi veta att antalet personer som lever med hiv inte alls är 39,5 miljoner utan 
”bara” 33,2 miljoner. Förklaringen är att UNAIDS och WHO, inför den årliga rapporten 
2007, gjorde en stor översyn av statistiken. Där kom man bland annat fram till att tidigare 
siffror för Indien, Angola, Kenya, Moçambique, Nigeria och Zimbabwe var för höga och 
dessa länder står därför för 70 procent av sänkningen av hivförekomsten i världen.

Hivsiffrorna minskade förra året
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