
BILAGA 1. Tabell 3, Granskningsmall. 

Författare & 

Publiceringsår 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlings

metod 

Dataanalysmetod 

DeGrezia & 

Scrandis,  

(2015). 

Successful coping in 

urban, community-

dwelling older adults 

with HIV. 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

40 deltagare, 23 kvinnor och 17 män. 50-69år. Deltagarna skulle själva 

rapporterat om sin HIV diagnos, kommunicera på engelska, ha förmågan 

att kunna ge informerat samtycke, villig att diskutera hälsoproblem privat 

eller i grupp med personer i samma ålder. Deltagarna föddes i Afrika, men 

har bott i USA i många år. Artikeln gjord i: Redovisas ej. 

Civil status: gift/partner: 6, Singel/separerad/skild 28, änka 6.  

Utbildning: >gymnasieutbildning 8, gymnasieutbildning 10, 2 årig 

collegeutbildning 11, collegeexamen 10.   

Inkomst: Nämns ej. 

Intervjuguide med 

öppna frågor. 

Innehållsanalys 

Dibb & Kamalesh. 

(2012). 

Exploring positive 

adjustment in HIV 

positive African women 

living in the UK. 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

12 kvinnliga deltagare. 32-60år. Deltagarna skulle varit HIV-positiva i 6 

månader eller längre.  Artikeln gjord i: Storbritannien. Ha afrikanska 

föräldrar, fötts i Afrika och levt där till dem fyllde 12 år eller mer.  

Utbildning: Gymnasieutbildning: 6, Collegeutbildning: 5. Civil status och 

inkomst nämns ej. 

Semistrukturerad 

intervjuguide. 

Fenomenologisk analys 

Feigin, Sapir, 

Patinkin & Turner 

(2013). 

Breaking through the 

silence: The experience 

of living with HIV-

positive serostatus, and 

its implications on 

disclosure. 

 

Explorative 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

13 deltagare, 10 män och 3 kvinnor. 29-52år.  Deltagarna skulle 

diagnostiserats med HIV inom de 4 senaste åren och smittats via sexuell 

kontakt. Bedömts av socialarbetare på grund av deltagande i AIDS Center 

och kunde tänka sig att dela med sig av sina upplevelser av att leva med 

HIV. Artikeln gjord i: Tel-Aviv, Israel.  Deltagarna kom från Israel 7, 

Sydamerika 3, Ryssland 2 och Frankrike 1.Utbildning nämns ej.  

Civil status: skild: 2, änka: 1, gift: 1, partner: 6, Singel: 3.  

Utbildning och inkomst nämns ej.  

Personliga intervjuer 

med semistrukturerad 

intervjuguide.   

Innehållsanalys 

French, Greeff, 

Watson & Doak. 

(2015).  

 

HIV stigma and 

disclosure experiences of 

people living with HIV 

in an urban and a rural 

setting. 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

23 deltagare, 19 kvinnor och 4 män. 18år eller äldre, 11 från städer och 12 

från landsbygden. Deltagarna skull varit medvetna om sin HIV-status i 

minst 6månader samt kunna prata engelska, afrikaans eller setswana.   

Artikeln gjord i: North West Province, Sydafrika. Deltagarna kom från 

Sydafrika. Civil status, utbildning och inkomst nämns ej.  

 

Intervju med öppna 

frågor. 

Creswell´s generic analys 

Grodensky, Golin, 

Jones, Mamo, 

Dennis, Abernethy & 

‘‘I should know better’’: 

The roles of 

relationships, spirituality, 

disclosure, stigma, and 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

15 deltagare, 15kvinnor. 50-79år. Deltagarna skulle vara Hiv-positiva, 

prata engelska, 50år eller äldre, tagit emot behandling på kliniken mellan 

maj 2006 och november 2006, tidigare samtyckt till kontakt vid 

forskningsstudier.  Artikeln gjord i: Sydöstra USA. Deltagarna var 

Semistrukturerad 

intervjuguide. 

Jämförande analys 



Patterson.  

(2015). 

shame for older women 

living with HIV seeking 

support in the South. 

afroamerikaner 13 och Kaukasier 2. Civil status: gift: 2, skild: 9, änka: 4. 

Utbildning och inkomst nämns ej. 

Holtz, Sowell & 

Velasquez.  

(2012). 

Oaxacan women with 

HIV/AIDS: Resiliency in 

the face of poverty, 

stigma, and social 

isolation. 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

21 kvinnliga deltagare. 20-48år. Deltagarna skulle vara HIV positiva och 

resa till Coesida för att få behandling under en specifik tid.  Artikeln gjord 

i: Coesida, New Mexico. Alla deltagare kom från Mexico. Utbildning: 

kvinnorna anger 3:e klass utbildning. Civil status: änka: 5, gifta 14. 

Inkomst: Nämns ej.  

Semistrukturerad 

intervjuguide med 

öppna frågor. 

Innehållsanalys 

Jha, Plummer & 

Bowers.  

(2011). 

Coping with HIV and 

dealing with the threat of 

impending death in 

Nepal. 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

20 deltagare, 12 män och 8 kvinnor. 19-50 år. Ändamåls enligt urval med 

demografisk spridning för att få ett varierande resultat.  Artikeln gjord i: 

Nepal. Alla deltagare kom från Nepal. Civil status, utbildning och inkomst 

nämns ej.  

Personlig 

fördjupande intervju 

med öppna frågor. 

Grounded Theory. 

Matovu, La cour & 

Hemmingsson. 

(2012). 

Narratives of Ugandan 

women adhering to 

HIV/AIDS medication. 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

6 kvinnliga deltagare. 15-24 år. Deltagarna skulle vara HIV/AIDS 

diagnostiserade mer än ett år innan studien genomfördes samt fått 

behandling under samma tid. Kunna uttrycka sig på engelska eller 

Kampala. Vara i god fysisk och mental form. Artikeln gjord i: Uganda. 

Alla deltagare kom från Uganda. Utbildning: Ordinary education 4, 1 

primary education, advanced education: 1. Civil status och inkomst nämns 

ej. 

Semistrukturerad 

intervjuguide med 

öppna frågor. 

Narrativ analys. 

Omer, Lovering & 

Al Shomrani.  

(2014). 

The lived experience of 

living with HIV/AIDS in 

the western region of 

Saudi Arabia. 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ 

ansats 

18 deltagare, 14män och 4 kvinnor. 24-54 år. Artikeln gjord i: 

Saudiarabien. Alla deltagare var från Saudiarabien. Civil status: singel: 5, 

gift: 12 skild 1. Utbildning: >gymnasieutbildning 9, gymnasieutbildning: 

9. Inkomst: Nämns ej. 

 

Intervjuguide med 

kvalitativ ansats. 

Fenomenologisk analys 

Psaros, Barinas, 

Robbins, Bedoya, 

Park & Safren 

(2015). 

Reflections on living 

with HIV over time: 

exploring the perspective 

of HIV-infected women 

over 50. 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

19 kvinnliga deltagare. Deltagarna skulle vara HIV-positiva, 50 år eller 

äldre samt tala engelska. Artikeln gjord i: Boston, USA. Deltagarna bestod 

av: Amerikansk urbefolkning 2, asiat 1, afroamerikaner 9, kaukasier 7, 

latinamerikan 1. Civil status: singel 6, gift/partner 3, skild/separerad/änka 

10. Utbildning: >gymnasieutbildning: 5, gymnasieutbildning: 5, 

collegeutbildning: 9. Inkomst: Nämns ej. 

Semistrukturerad 

intervjuguide. 

Grounded Theory. 

Slomka, Lim, 

Gripshover & Daly. 

(2013). 

How have long-term 

survivors coped with 

living with HIV? 

 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats 

16 deltagare, 3 kvinnor och 13 män. Äldre än 21 år, varit diagnostiserad i 

5 år eller mer. Artikeln gjord i: USA. Deltagarna bestod av: Svarta 8, Vita 

7, samt 1 latinamerikan. Civil status: singel 11, gift/parter 4, 

separerad/skild 1. 

Utbildning och inkomst nämns ej.  

 

Semistrukturerad 

intervjuguide. 

 

Innehållsanalys 

Smith, McCarragher, 

& Brown. 

(2015). 

Struggles and resilience 

of African American 

women living with HIV 

Beskrivande 

design med 

10 kvinnliga deltagare. 41-57 år. Deltagarna skulle vara HIV/AIDS 

diagnosticerade sedan minst 10 år tillbaka. Artikeln gjord i: Cleveland, 

Ohio, USA. Deltagarna var afroamerikaner. Utbildning: 

Personlig intervju 

med intervjuguide 

och öppna frågor. 

NVivo software analys 



 

or AIDS: A qualitative 

study 

kvalitativ 

ansats. 

<gymnasieutbildning 7, gymnasieutbildning 1, Collegeutbildning 1 

Collegeexamen 1. Civil status och inkomst: Nämns ej.  

Stowers & Kohli. Long-Term HIV/AIDS 

Survivors: Coping 

strategies and challenges.  

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

11 deltagare, 7 män och 4 kvinnor. 34-62 år. Kalifornien, USA. Kaukasier 

7, afroamerikan 1, amerikansk urbefolkning 2, latinamerikaner 1.  

Utbildning: grundskoleutbildning: 2  >gymnasieutbildning 2,  

gymnasieutbildning 2, collegeutbildning 5. 

Civil status och inkomst: Nämns ej.  

 

Intervju med öppna 

frågor. 

Atlas. ti. analys 


