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I 
 

Sammanfattning 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur personer som lever med HIV upplever sin 

hälsorelaterade livskvalitet, samt vilka copingstrategier de använder sig av. Vetenskapliga 

artiklar söktes i databaserna Pubmed och Cinahl. Sökorden som användes var HIV, nursing, 

health-related quality of life och coping. Totalt inkluderades 18 artiklar i studien. 

Litteraturstudiens huvudresultat visade att personer som lever med HIV har lägre 

hälsorelaterad livskvalitet än friska individer. Faktorer som inverkade på den hälsorelaterade 

livskvaliteten var kön, ålder, upplevelse av symtom, antiretroviral behandling, 

egenvård/coping och livssituation. Hos personer som lever med HIV identifierades 

användande av både problemorienterade copingstrategier och emotionellt orienterade 

copingstrategier. De problemorienterade copingstrategierna innefattade livsstilsförändringar, 

socialt stöd och kunskap. De emotionellt orienterade copingstrategierna innefattade 

andlighet och undvikande beteende. Slutsatsen av denna litteraturstudie var att det är viktigt 

att allmänsjuksköterskan har förståelse för den situation personer som lever med HIV går 

igenom och erbjuder stöd. Detta stöd bör vara individuellt anpassat, men kan till exempel 

yttra sig som undervisning, socialt stöd, tillgodoseende av andliga behov och uppmuntran 

till positiva livsstilsförändringar.  

 

Nyckelord: HIV, hälsorelaterad livskvalitet, copingstrategier.  
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Abstract 

 

The aim of the literature review was to describe how persons living with HIV experience 

their health-related quality of life, and which coping strategies they use. Scientific articles 

were searched in the databases Pubmed and Cinahl. The keywords used were HIV, nursing, 

health-related quality of life and coping. A total of 18 articles were included in the study. 

The main result of the literature review showed that persons living with HIV have lower 

health-related quality of life than healthy individuals. Variables that affected the health-

related quality of life were gender, age, symptom experience, antiretroviral treatment, self-

care/coping and circumstances of life. Use of both problem-oriented coping strategies and 

emotion-oriented coping strategies were identified in persons living with HIV. Problem-

oriented coping strategies contained lifestyle changes, social support and knowledge. 

Emotion-oriented coping strategies contained spirituality and avoiding behavior. In 

conclusion, this literature review showed that it is important for the general nurse to 

understand the situation persons living with HIV are going through and provide support. 

This support should be individually accommodated, but could for example consist of 

education, social support, satisfying spiritual needs and encouraging lifestyle changes.   

 

Keywords: HIV, health-related quality of life, coping strategies.       
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1. Introduktion 

 

1.1 HIV 

 

Sedan 1984 har 8655 fall av humant immunbristvirus (HIV) anmälts i Sverige och för 

närvarande finns ca 5000 HIV-smittade personer i Sverige (Smittskyddsinstitutet, 2009). I 

världen finns totalt ca 33 miljoner människor som lever med HIV (World Health 

Organization, 2007). HIV är ett långsamverkande virus som angriper de celler i kroppen 

som är försedda med CD4-molekyler. Eftersom T4-lymfocyterna har denna molekyl 

infekteras de av viruset, vilket innebär att immunförsvaret försvagas. När ett stort antal T4-

lymfocyter förstörts utvecklas acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), vilket är ett 

samlingsnamn för de infektioner och cancerformer som kan drabba personer med HIV-

infektion. Ca 50 % av de personer som smittats med HIV får inom 1-4 veckor en 

primärinfektion med influensaliknande symtom. När primärinfektionen läkt ut följer ofta en 

sjukdomsfri fas som kan pågå under många år. Personen har då inga eller lindriga symtom, 

såsom svullna lymfkörtlar och nattsvettningar. När immunförsvaret så småningom sänkts är 

svampinfektioner, eksem och bältros vanliga symtom (Almås, 2002). Enligt en studie från 

Puerto Rico är de tio vanligaste HIV-relaterade symtomen muskelvärk, depression, svaghet, 

rädsla/oro, koncentrationssvårigheter, ledvärk, minnesförlust, ängslighet, fatigue och suddig 

syn (Rivero-Mendez, Portillo, Solis-Baez, Wantland & Holzemer, 2009). Idag finns 

antiretroviral behandling som kan bromsa sjukdomsförloppet, men någon bot finns 

fortfarande inte. Att få en HIV-diagnos medför ofta en kris och att leva med smittan innebär 

en osäkerhet (Almås, 2002). På grund av utvecklingen av antiretroviral behandling har dock 

HIV gått från att vara ett akut tillstånd med snabbt sjukdomsförlopp till att vara en kronisk 

sjukdom som de drabbade kan leva med under många år (Uphold & Mkanta, 2005). 

Stigmatisering innebär att en person stämplats av samhället (Nationalencyklopedin, 2010). 

Ett problem med HIV som beskrivs av Maughan-Brown (2010) är det stigma som 

sjukdomen innebär. Än idag finns fördomar och rädsla kopplat till HIV och stigmat är svår 

att få bukt med. I Sydafrika där studien genomfördes har stigmat snarare ökat trots olika 

interventioner. Detta stigma har enligt Greeff et al. (2010) en signifikant negativ inverkan på 

HIV-smittade människors livstillfredsställelse. Det finns dock faktorer som, trots stigmats 

ökning, förbättrar livstillfredsställelsen. Dessa faktorer är positiva rapporter från media, 

antiretroviral behandling, reducering av symtom och att berätta för närstående om 
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sjukdomen.   

 

För att benämna HIV-smittade individer använder Krauss Godfrey, O’Day och Freidin 

(2006) och Lyon och Younger (2001) sig av begreppet persons living with HIV (PLWHIV), 

något som även kommer att appliceras i denna litteraturstudie. 

 

1.2 Begreppet hälsorelaterad livskvalitet 

 

The world health organisation quality of life group (1998) definierar begreppet livskvalitet 

som individens uppfattning och känsla av sammanhang till den kultur och det samhälle 

denne lever i, knutet till bland annat mål och förväntningar. Enligt Kristoffersen, Nortvedt 

och Skaug (2005) används ofta det mer avgränsade begreppet hälsorelaterad livskvalitet 

(health-related quality of life, HRQOL) inom omvårdnadsforskning, eftersom det är mer 

specifikt. HRQOL innefattar människors välbefinnande, funktion och syn på den egna 

hälsan. För att utforska HRQOL har en uppsjö av olika mätinstrument utvecklats, varav de 

flesta mäter hur sjukdom och behandling inverkar på den fysiska, psykiska och sociala 

funktionen. Dessa frågeformulär kan antingen vara sjukdomsspecifika eller utformade så 

generellt att de kan användas för att mäta HRQOL vid olika diagnoser och behandlingar. 

Colver (2009) beskriver HRQOL som en individuell uppfattning om hur sjukdom och 

behandling influerar ens liv. Begreppet innefattar också individens möjlighet att hantera sin 

situation. Vidare anser författaren att begreppet är en aspekt av livskvalitet som 

sjukvårdspersonal kan förändra. Ett flertal studier tyder på att kronisk sjukdom innebär en 

sänkning av HRQOL. I en studie av Hu (2007) utgörs undersökningsgruppen av deltagare 

med olika kroniska sjukdomar och resultatet visar att dessa har signifikant lägre HRQOL än 

normalpopulationen. Vidare beskriver Spiegel, Younossi, Hays, Revicki, Robbins och 

Kanwal (2005) att personer med hepatit C har lägre HRQOL än friska individer.  

 

1.3 Coping 

 

Beutler, Moos och Lane (2003) skriver att coping är ett komplext begrepp som beskrivs av 

många teoretiker. Således finns ingen gemensam definition av begreppet, endast olika 

varianter som beskriver beteenden. Vissa definitioner bygger på beteendeobservationer, 

andra på mer kognitiv struktur. Vidare fokuserar en del teoretiker på copingstrategiers 

specifika karaktär och på personers hanterande av stressfulla omständigheter. Andra 
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teoretiker fokuserar enbart på hur ändamålsenligt personer hanterar situationer. Brattberg 

(2008) översätter coping till ”bemästringsförmåga” och cope till bland annat att ”klara av” 

eller ”stå pall”. En copingstrategi, beskriver författaren, innebär en långsiktig individuell 

plan för att möta motgång. Människor använder sig av många strategier samtidigt och ingen 

strategi fungerar till alla typer av motgångar. Lazarus och Folkman (1984) beskriver coping 

som en konstant skiftande ansträngning att klara av specifika yttre och/eller inre krav som 

överskrider en persons resurser eller uppfattas som betungande. De delar upp 

copingbegreppet i två huvudgrupper; problemorienterad coping och emotionellt orienterad 

coping. Problemorienterade copingstrategier innebär att aktivt försöka finna lösningar på ett 

problem eller att hantera en stressfull situation. Emotionellt orienterade copingstrategier 

inriktar sig på att mildra de obehagskänslor som den stressfulla situationen framkallar, utan 

att ta tag i det verkliga problemet. Vidare menar dock Lazarus och Folkman (1984) att det 

finns väldigt litet sammanhang i teori, forskning och förståelse rörande coping, trots att 

konceptet har använts sedan 1940-talet och har stor betydelse inom psykologin.  

 

Langius-Eklöf, Lidman och Wredling (2008) påvisar att det finns en koppling mellan 

hälsorelaterad livskvalitet och bra copingstrategier. Författarna till studien visar att det finns 

samband mellan hög känsla av sammanhang och HRQOL hos PLWHIV. Det framgår också 

att HIV-symtom förekom i mindre utsträckning hos dem med högre känsla av sammanhang. 

 

1.4 Problemformulering 

 

Som tidigare nämnts i introduktionen finns fördomar om PLWHIV, vilket ofta grundas på 

okunskap (Maughan-Brown, 2010). HIV är en sjukdom som inte syns utifrån och som det 

sällan talas öppet om. Det är därför svårt att få en inblick i hur dessa människor upplever sin 

HRQOL och vilka copingstrategier de använder. Tack vare de medicinska framsteg som 

resulterat i allt bättre bromsmediciner räknas HIV idag som en kronisk sjukdom (Uphold & 

Mkanta, 2005). Eftersom PLWHIV därmed kan leva under många år är sannolikheten stor 

att de kommer att komma i kontakt med sjukvården, inte bara för HIV-relaterade problem. 

Allmänsjuksköterskan kan således möta PLWHIV inom sjukvårdens alla områden. Det är 

därför angeläget att öka allmänsjuksköterskornas förståelse för hur det är att leva med en 

HIV-infektion. Ökad kunskap och förståelse hos allmänsjuksköterskan förbättrar 

bemötandet och gynnar omvårdnaden av PLWHIV.   
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1.5 Syfte   

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur personer som lever med HIV upplever sin 

hälsorelaterade livskvalitet, samt vilka copingstrategier de använder sig av.  

 

 

1.6 Frågeställningar 

 

• Hur upplever personer som lever med HIV sin hälsorelaterade livskvalitet?  

 

• Vilka copingstrategier använder personer som lever med HIV för att göra sin 

situation mer hanterbar? 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

 

Frågeställningarna besvarades genom en deskriptiv litteraturstudie med vetenskapliga 

artiklar som grund. 

 

2.2 Litteratursökning 

 

Under januari månad år 2010 söktes vetenskapliga artiklar i databaserna Pubmed och 

Cinahl. De sökord som användes var HIV, nursing, health-related quality of life och coping. 

Sökorden kombinerades med den booleanska söktermen ”AND”. I tabell 1 presenteras 

databaser, sökord, avgränsningar, utfall av sökningar och antal artiklar som inkluderades i 

resultatet. Ingen av de träffar som erhölls vid sökning i Cinahl valdes, eftersom de antingen 

var irrelevanta för denna litteraturstudie eller var dubbletter från sökningen i Pubmed 
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Tabell 1. Utfall av databassökning. 

Databas Avgränsningar Sökord Antal träffar Valda artiklar 
Pubmed Years 2000- present 

English 
Swedish 
Links to fulltext 
 
 

HIV AND nursing 
AND health-related 
quality of life  
 
HIV AND nursing 
AND coping 

24 
 
 
 
181 

9 
 
 
 
9 

Cinahl Publication year from 
2000 to 2010 
English 
Linked fulltext 
Peer reviewed 

HIV AND nursing 
AND health-related 
quality of life 
 
HIV AND nursing 
AND coping 

3 
 
 
 
16 

0 
 
 
 
0 

Totalt   224 18 

 

2.3 Kriterier för urval av källor 

 

I urvalsprocessen uteslöts selektivt de artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna. 

Kraven som ställdes på artiklarna var att de skulle stämma överens med syfte och 

frågeställningar samt att de skulle vara vetenskapliga och empiriska. Dessutom valdes endast 

artiklar publicerade år 2000 eller senare. Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle vara skrivna på svenska eller engelska och att urvalsgruppen skulle bestå av vuxna 

individer. Urvalsprocessen var uppdelad i tre steg. I det första steget valdes artiklarna efter 

hur väl titlarna stämde överens med frågeställningarna. I steg två valdes artiklarna utifrån 

abstraktets överensstämmelse med frågeställningarna. I det sista steget lästes och granskades 

artiklarna i sin helhet med avsikt att bedöma den vetenskapliga kvaliteten och relevansen för 

litteraturstudien. Om några av artiklarna hade bedömts vara av låg vetenskaplig kvalitet hade 

dessa exkluderats från resultatet.  

 

2.4 Dataanalys 

 

Samtliga artiklar lästes och granskades av författarna utifrån litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet poängsattes och värderades till låg, 

medel eller hög enligt granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier (se bilaga 1 

& 2). Mallarna som användes var modifierade versioner av modeller framtagna av Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008). Därefter sorterades och 

kategoriserades artiklarna utifrån likheter och skillnader i resultaten. Artiklarnas innehåll 
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presenterades både i form av översiktstabeller och i löpande text.  

 

2.5 Etiska överväganden 

 

De artiklar som använts i litteraturstudien innehåller etiska överväganden och/eller 

godkännande av etisk kommitté. Två av de valda artiklarna redovisade inte etiska 

överväganden, men i dessa fall har etiskt godkännande ändå säkerställts genom att det är ett 

krav från den tidskrift som publicerat dessa artiklar. Samtliga valda artiklar har redovisats 

och litteraturstudiens resultat har inte påverkats av författarnas personliga värderingar och 

åsikter. Artiklar som använts i litteraturstudien kommer att sparas och förvaras på ett säkert 

vis i 10 år (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

3. Resultat 

 

Artiklarna som används i litteraturstudiens resultat redovisas översiktligt i bilaga 3 och 

bilaga 4, samt i löpande text. Bilaga 3 ger en översiktlig bild av valda artiklar beträffande 

författare, årtal, land, titel, design, datainsamlingsmetod, undersökningsgrupp, urvalsmetod, 

bortfall, dataanalysmetod samt bedömd vetenskaplig kvalitet. Bilaga 4 presenterar valda 

artiklars författare, syfte och huvudresultat. Resultatet har i löpande text kategoriserats enligt 

följande rubriker; hälsorelaterad livskvalitet, problemorienterade copingstrategier och 

emotionellt orienterade copingstrategier.  

 

3.1 Hälsorelaterad livskvalitet 

 

3.1.1 Hälsorelaterad livskvalitet hos personer som lever med HIV 

 

I två svenska studier (Cederfjäll, Langius-Eklöf, Lidman och Wredling, 2001; Eriksson, 

Nordström, Berglund och Sandström, 2000) framkom att PLWHIV har lägre skattad 

HRQOL än friska individer. Eriksson et al. (2000) visade även att det var den emotionella 

aspekten av HRQOL som var mest försämrad hos PLWHIV. Cederfjäll et al. (2001) fann att 

känslan av sammanhang kunde förutsäga HRQOL hos PLWHIV. En stark känsla av 

sammanhang innebar högre HRQOL hos både de manliga och kvinnliga deltagarna i 

studien. I en enkätstudie av Nicholas, Kirksey, Corless och Kemppainen (2005) skattade 40 
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% av deltagarna sin hälsa som dålig eller skälig. De flesta deltagare angav även att det fanns 

lika många positiva och negativa aspekter kopplat till deras livskvalitet. I en studie av 

Crook, Browne, Roberts och Gafni (2005) klassades 40 % av deltagarna som deprimerade. 

Det var i synnerhet de deltagare som endast levt med HIV under en kort tid som var 

drabbade av depression.  

 

3.1.2 Faktorer som inverkar på den hälsorelaterade livskvaliteten   

 

Cederfjäll et al. (2001) påvisade att det fanns en genusskillnad bland PLWHIV gällande 

HRQOL. De kvinnliga deltagarna i studien hade nämligen sämre skattat välbefinnande, 

svagare känsla av sammanhang och färre sociala kontakter än de manliga deltagarna, trots 

att männen hade längre framskriden sjukdom.   

 

En enkätstudie genomförd i Thailand visade att ålder hade en signifikant positiv inverkan på 

HRQOL, det vill säga de äldre deltagarna hade högre skattad HRQOL än de yngre 

(Tangkawanich, Yunibhand, Thanasilp & Magilvy, 2008).   

 

Flera studier har funnit att förekomsten och upplevelsen av symtom har en negativ inverkan 

på HRQOL hos PLWHIV (Eriksson et al., 2000; Nicholas et al., 2005; Philips, Sowell, 

Boyd, Dudgeon, Hand, & The mind-body research group, 2005; Tangkawanich et al., 2008). 

Nicholas et al. (2005) undersökte om det fanns ett samband mellan lipodystrofi och 

HRQOL. Resultatet visade att HIV-relaterade symtom överlag hade en negativ effekt på 

individens HRQOL och att förekomsten av lipodystrofi därför skulle kunna medverka till 

sänkt HRQOL hos PLWHIV. I studien framkom även att majoriteten av deltagarna ansåg att 

upplevelsen av HIV-relaterade symtom begränsade möjligheten att delta i aktiviteter och att 

utföra arbete. Philips et al. (2005) undersökte sambandet mellan sömnkvalitet, 

sjukdomsstadium och HRQOL hos HIV-positiva afroamerikanska kvinnor. Forskarna fann 

ett samband mellan sömnkvalitet och HRQOL, oberoende av sjukdomsstadium. De 

deltagare som hade god sömn hade signifikant högre HRQOL än deltagarna med 

sömnproblem. Då Eriksson et al. (2000) jämförde HRQOL hos en grupp bestående av 

PLWHIV var skillnader i den fysiska dimensionen av HRQOL mest framträdande. Bland 

annat bidrog förekomst av HIV/AIDS-symtom till att vissa deltagare hade sämre HRQOL än 

andra.  

 



 
 
 

8 
 

Två studier som genomförts i Sverige visade att antiretroviral behandling har negativ effekt 

på HRQOL hos PLWHIV (Eriksson, Bratt, Sandström & Nordström, 2005; Eriksson et al., 

2000). Eriksson et al. (2005) undersökte HRQOL hos PLWHIV före påbörjad antiretroviral 

terapi och gjorde sedan en uppföljning efter två års behandling. Studien visade att den 

emotionella dimensionen av HRQOL hade försämrats under behandlingstiden. Det var 

främst upplevelsen av ogynnsamma effekter som bidrog till detta. Dock hade den fysiska 

dimensionen varken försämrats eller förbättrats mellan mättillfällena. En thailändsk studie 

gjord av Tangkawanich et al. (2008) visade att antiretroviral terapi innebar högre HRQOL. 

 

Livssituationen, såsom arbete, inkomst, utbildning och civilstatus, beskrevs i några studier 

som en faktor som inverkar på HRQOL hos PLWHIV. Resultatet från en studie av Eriksson 

et al. (2000) pekade på att sjukskrivning/sjukpension, låg inkomst och grundläggande 

utbildning medförde lägre HRQOL hos PLWHIV i Sverige. Även en studie från USA visade 

att HRQOL var signifikant korrelerad med inkomstnivån (Nicholas et al., 2005). Bland de 

afroamerikanska kvinnor som deltog i en studie av Philips et al. (2005) hade de arbetande 

kvinnorna bättre fysisk och psykisk hälsa än de arbetslösa deltagarna. Crook et al. (2005) 

upptäckte att en stor andel av de personer som i hög utsträckning tagit hjälp av en 

kanadensisk kommunbaserad AIDS-organisation var singlar/ensamboende och hade lågt 

skattad hälsa.    

 

3.1.3 Hälsorelaterad livskvalitet och coping 

 

Att olika strategier för egenvård och coping har en inverkan på HRQOL tydliggjordes i ett 

flertal studier. Clingerman (2004) undersökte sambanden mellan HRQOL, socialt stöd och 

fysisk aktivitet hos PLWHIV. Resultatet visade en signifikant positiv korrelation mellan 

HRQOL och deltagande i minst 30 minuters måttlig eller kraftig fysisk aktivitet i veckan. En 

kombination av fysisk aktivitet varje vecka och socialt stöd från familj och vänner ledde i 

synnerhet till hög HRQOL. Även Tangkawanich et al. (2008) beskrev den positiva effekt på 

HRQOL som socialt stöd från familj, samhälle och sjukvård samt egenvårdsstrategier såsom 

fysisk träning kan åstadkomma. I den tidigare nämnda studie där Crook et al. (2005) 

undersökt effekten av en kommunbaserad AIDS-organisation framkom att deltagarna ansåg 

att individuell rådgivning och grupprådgivning genom organisationen varit till stor hjälp för 

att få minskad upplevelse av isolering, ökad kunskap om sjukdomen och förbättrad HRQOL. 

Miles, Holditch-Davis, Eron, Black, Pedersen och Harris (2003) avsåg i sin studie att 
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fastställa effektiviteten av en intervention för främjande av hantering och egenvård av HIV-

symtom hos afroamerikanska mödrar med låg inkomst. Interventionen innebar att 

sjuksköterskor gjorde sex hembesök hos deltagarna i experimentgruppen. Utvärdering av 

interventionen skedde genom att enkäter besvarades av experimentgruppen och en 

kontrollgrupp vid tre mättillfällen. Hos experimentgruppen sågs färre känslor av stigma och 

bättre fysisk funktion än hos kontrollgruppen. Förändringar över tid som sågs hos 

experimentgruppens deltagare var minskning av infektioner, upplevelser av stigma och 

negativa känslotillstånd såsom depression, nedstämdhet, oro och spändhet.     

 

3.2 Problemorienterade copingstrategier 

 

3.2.1 Livsstilsförändringar 

 

Makoae et al. (2008) har via sina fynd kunnat påvisa att livsstilsförändringar förekom hos 

PLWHIV. Det framkom att vissa deltagare fokuserade på livet i stället för på diagnosen, 

vilket fick några att påbörja ett hälsosammare liv. Likaså visade Sanzero Eller et al. (2005) 

att de som aktiverade sig fysiskt upplevde att de blev hjälpta i sin sjukdom av det. Även 

Klunklin och Greenwood (2005) visade i sin studie att träning och vila var gärningar som 

medvetet tillämpades av PLWHIV. Det fanns också ett mål hos vissa deltagare i studien att 

nå så god hälsa som möjligt. Vidare framförde forskarna att deltagare medvetet valde en mer 

hälsosam kost genom att undvika onyttig mat. Även Makoae et al. (2008) och Pittiglio och 

Hough (2009) visade att mer kontrollerad kost var en förändring mot ett hälsosammare liv. 

 

Ett exempel på omprioritering i livet i samband med en HIV-diagnos beskrevs av Klunklin 

och Greenwood (2005) i vars studie deltagare fick kraft att kämpa för sina liv tackvare en 

omprioritering som innebar att de ställde sina barn i fokus. Även Pittiglio och Hough (2009) 

presenterade en kvinnlig deltagares erfarenhet av att inte längre bry sig om huruvida hon 

lever eller dör i samband med insjuknandet i HIV. Denna attityd förändrades efter att hon 

gjorde en omprioritering och satte sina barn i centrum av sitt liv. Andra attitydförändringar 

som forskarna visade var att deltagarna bestämt sig för att leva med sin sjukdom och inte 

låta den diktera över deras liv. En deltagare sa följande: ”För 10 år sedan trodde jag inte att 

jag skulle vara här… Jag lever med AIDS; Jag dör inte med AIDS.” (s. 187). Vidare hittade 

forskarna attitydförändringar såsom mer tacksamhet, blygsamhet, belåtenhet, tålmodighet 
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och större omtanke gentemot andra. 

 

Att sträva efter normalitet presenterades i åtskilliga studier. Klunklin och Greenwood 

(2005), Chenard (2007) och Makoae et al. (2008) beskrev i sina studier den gemensamma 

nämnaren att vara normal, som en strategi att hantera sin situation. Chenard (2007) och 

Makoae et al. (2008) visade att PLWHIV genom normalisering lyckades hantera det HIV-

relaterade stigmat. Vidare visade Chenard (2007) att deltagarna upplevde att ett undvikande 

liv och att inte ha förmågan att berätta om sin situation var onormalt. Därför var öppenhet 

och ärlighet mot omgivningen ett normalt beteende som de tillämpade. I studien av Klunklin 

och Greenwood (2005) var resultatet liknande, då deltagarna där fick ökat mod av en normal 

respons från omgivningen genom att själva agera normalt.  

 

3.2.2 Socialt stöd 

 

Det sociala stödet som copingstrategi för PLWHIV visades i åtskilliga artiklar vara en 

framgångsrik strategi för att uppnå inte bara ökad livskvalitet utan också acceptans för sig 

själv som individ. Detta beskrevs av Makoae et al. (2008) som genom sin forskning har 

kategoriserat tre gärningar som hamnar under socialt stöd. Dessa var att gå med i en grupp, 

att träffa någon för rådgivning samt att prata eller chatta med andra. Detta styrkte Sanzero 

Eller et al. (2005) vilka visade att just prata med någon var en strategi som används av 

PLWHIV. Familjemedlemmar, vänner, stödgrupper samt hälso- och sjukvårdspersonal var 

exempel på till vilka PLWHIV vänder sig för att få det sociala stödet. Chenard (2007) visade 

att PLWHIV i många fall vände sig till andra med HIV, vilket förklarades bero på att 

stigmatiseringen relaterad till HIV reducerades eller helt försvann i dessa umgängen. 

Forskaren visade även att en huvudsaklig strategi för att nå ett normalt liv var socialt stöd. 

Mohammadpour, Parsa Yekta, Nikbakht Nasrabadi och Mohraz (2009) visade utifrån sin 

studie att de PLWHIV som hade socialt stöd och/eller en stark tro mådde bättre. De kände 

inte isolering, hade inte självmordstankar och kände inte hot eller hämnd i samma grad. 

Pittiglio och Hough (2009) uppgav socialt stöd som en viktig grund för att finna sig själv, 

acceptera sig själv samt att återfå sin värdighet. Vidare förklarade Klunklin och Greenwood 

(2005) att kvinnor i Thailand genom sina familjers och grannars acceptans hjälptes i kampen 

mot sin HIV-infektion. Det fanns också exempel i studien där kvinnorna sökte stöd genom 

att flytta hem till sina mödrar. Andra kvinnor som deltog i undersökningen rapporterade att 

de gifte om sig för att få omsorg och för att säkra sina barns framtid, vilket vid flera tillfällen 
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var en praktisk lösning och inte en kärleksförklaring.  

 

3.2.3 Kunskap 

 

Att ge och söka kunskap hos andra PLWHIV beskrevs i åtskilliga studier som 

copingstrategier, vilka används för att få kontroll över och kunna hantera sin situation. 

Mohammadpour et al. (2009) beskrev att en kunskapsbrist i samband med en HIV-diagnos 

kunde resultera i förutfattade meningar om sjukdomen. En deltagare i studien berättade att 

denne inte visste skillnaden mellan HIV och AIDS. En annan berättade att denne trodde att 

diagnosen var synonymt med döden, men märkte sedan att det fanns fler med samma 

diagnos och att de faktiskt levde vidare. Liknande erfarenheter skildrades även av Pittiglio 

och Hough (2009) där de förutfattade meningarna om HIV-sjukdomen förklarades komma 

från bland annat medias ofta skrämmande rapportering angående ämnet. Makoae et al. 

(2008) visade i sin studie att söka kunskap om HIV var en strategi som användes av 

deltagarna, vilket gav dem ökad förståelse för sin sjukdom. I samma studie presenterades 

också att deltagarna fick kunskap om olika strategier genom att lära sig av andra PLWHIV, 

samt att lära ut till andra. Det sistnämnda påvisade även Chenard (2007) i sin studie. 

Klunklin och Greenwood (2005) kunde i sin studie visa att deltagarna tog sitt medicinska 

tillstånd på stort allvar och följde sjukvårdens rekommendationer, vilket hjälpte dem att må 

bättre. Andra deltagare använde sig även av alternativa mediciner, vilket vissa mådde bättre 

av och hade tillit till. Att PLWHIV mår bra över att ha kontroll över sitt medicinska tillstånd 

visade även Pittiglio och Hough (2009). Denna kontroll innebar att kunna ändra på sin 

medicinska behandling och således få kontroll över bieffekterna. Dessa valmöjligheter 

relaterat till behandlingen gav en självsäkerhet hos PLWHIV.  

 

3.3 Emotionellt orienterade copingstrategier 

 

3.3.1 Andlighet 

 

Många studier visade att andlighet är en typ av copingstrategi som används av människor 

världen över. Litwinczuk och Groh (2007) undersökte korrelation mellan andlighet, 

välmående och hopp i livet. De påvisade att det fanns en signifikant korrelation mellan 

andlighet och hopp i livet, men hittade dock ingen korrelation mellan andlighet och 



 
 
 

12 
 

välmående. Även Pittiglio & Hough (2009) påvisade att andlighet ger hopp i livet, då hos 

HIV-positiva mödrar. Pennington Grimsley (2006) påvisade att det fanns ett generellt 

signifikant samband mellan de två variablerna andlighet och välmående.  

Sanzero Eller et al. (2005) påvisade att 8 % av undersökningsgruppen vände sig till präster 

för att skaffa information angående strategier för att hantera sin situation. Den främsta 

egenvårdsstrategin som förmedlades därigenom var böner. Även Pittiglio och Hough (2009) 

och Polzer Casarez och Shandor Miles (2008) beskrev böner och läsning av religiösa texter 

som ett sätt att hantera livssituationen. Vidare förklarades av Pittiglio och Hough (2009) att 

PLWHIV kunde uppleva en transformation eller en transcendens efter sin diagnos, vilket i 

vissa fall förklarades i religiösa termer. De deltagare i studien som var religiösa berättade att 

de fick ork genom sin tro. Forskarna Klunklin och Greenwood (2005) visade att somliga 

religiösa kvinnor från Thailand också hanterade sin livssituation genom religiösa aktiviteter 

som att be, meditera och besöka tempel och munkar. Polzer Casarez och Shandor Miles 

(2008) presenterade i sitt huvudresultat vikten av relationen med gud. I studien visades hur 

viktigt det var för afroamerikanska kvinnor att få leva med den relationen. I de intervjuer 

som studien presenterade hade kvinnorna olika uppfattningar om vad gud gjorde för just 

dem, vilket till exempel var att gud kunde bota dem, att det var tackvare gud som de fick 

kontakt med sjukvården, att gud hade hindrat dem från att genomföra suicidala gärningar 

eller att det var guds verk att deras barn var HIV-negativa. Relationen till gud gav kvinnorna 

minskad oro över sin och sina barns situation och reducerad dödsångest.  

 

I intervjuer av Mohammadpour et al. (2009) formulerade deltagarna både positiva och 

negativa strategier utifrån sin religion. Vissa förklarade att deras tro på gud ger dem hopp 

om livet, vilket också beskrivs i tidigare artiklar. I studien visades också att de som använde 

sin tro som en copingstrategi snabbare gick vidare från chockfasen i samband med 

diagnosen och att de individerna i mindre utsträckning kände isolering, hämndbegär, hot 

eller hade suicidala tankar. Dock presenterades i denna studie även en negativ konsekvens 

av tron på gud, i form av en känsla av att gud har straffat den HIV-positiva. Detta straff 

kunde bero på omoraliska eller illegala gärningar som vederbörande hade gjort sig skyldig 

till. 

 

3.3.2 Undvikande  

 

I de artiklar som behandlats har det framkommit en rad olika undvikande strategier. Att inte 
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berätta om sin sjukdom var ett exempel som visades av Sanzero Eller et al. (2005), 

Mohammadpour et al. (2009) och Chenard (2007). Den sistnämnda forskaren visade i sin 

studie att det var vanligt att PLWHIV ofta valde att selektivt berätta om sin sjukdom, då till 

personer i deras närvaro som de kände trygghet hos. Det var oftast rädslan över stigma som 

fick deltagarna att inte berätta eller att selektivt berätta om sin sjukdom. Pittiglio och Hough 

(2009) upptäckte att isolering var ett sätt att hantera situationen. Det beskrevs som ett sätt att 

komma ifrån och samla sina tankar. Undvikande av personer kunde också Sanzero Eller et 

al. (2005) identifiera hos vissa av deras deltagare. Forskarna upptäckte också att distrahering 

var en strategi som användes av PLWHIV. Detta kunde te sig som att se på tv, läsa eller 

lyssna på musik. Det kunde även innebära att vara upptagen med aktiviteter eller jobb. Även 

Makoae et al. (2008) påträffade den strategin och beskrev den som ett sätt att hantera sina 

känslor genom att koncentrera sig på olika aktiviteter istället. Vidare fann dessa forskare 

rationalisering som ett sätt att hantera känslor, vilket kunde innebära resonemang som 

antydde att alla ska vi dö eller att HIV inte var värre än andra kroniska sjukdomar. Dessa 

resonemang förekom även hos deltagarna i studier av Pittiglio och Hough (2009) och 

Mohammadpour et al. (2009). I två studier (Mohammadpour et al. 2009; Sanzero Eller et al. 

2005) förekom att PLWHIV använder illegala narkotikapreparat för att komma undan från 

eller slippa hantera sina känslor. 

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

 

Litteraturstudiens huvudresultat visade att PLWHIV har lägre HRQOL än friska individer. 

Faktorer som inverkade på HRQOL var kön, ålder, förekomst av symtom, antiretroviral 

behandling, egenvård och coping, samt livssituation beträffande arbete, inkomst, utbildning 

och civilstatus. Hos PLWHIV identifierades användande av både problemorienterade 

copingstrategier och emotionellt orienterade copingstrategier. De problemorienterade 

copingstrategierna innefattade livsstilsförändringar, socialt stöd och kunskap. 

Livsstilsförändringarna syftade till att skapa ett hälsosammare liv, nya attityder och 

normalitet. Socialt stöd erhölls från familjemedlemmar, vänner, stödgrupper, hälso- och 

sjukvårdpersonal samt internet. Kunskap innebar både att söka och att dela med sig av 

kunskap. De emotionellt orienterade copingstrategierna innefattade andlighet och 
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undvikande beteende. Andligheten som strategi innebar att be, läsa religiösa texter, meditera 

och att ha kontakt med religiösa ledare. Det undvikande beteendet innebar att inte berätta om 

sin sjukdom, isolering, distrahering, rationalisering och drogmissbruk.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

I resultatet tydliggjordes att upplevelsen av HRQOL är sämre hos PLWHIV än hos friska 

individer (Cederfjäll et al., 2001; Eriksson et al., 2000). Att personer med kronisk sjukdom 

har lägre HRQOL än friska individer styrks av flera andra studier. I en studie av Hu (2007) 

undersöks HRQOL hos en grupp afroamerikanska individer som var över 60 år och hade 

olika kroniska sjukdomar. Resultatet visar att undersökningsgruppen hade sämre HRQOL än 

den generella populationen över 60 år och majoriteten av deltagarna skattade sin hälsa som 

dålig eller skälig. En litteraturstudie av Spiegel et al. (2005) visar även att personer med 

hepatit C har en låg HRQOL jämfört med personer som inte bär på sjukdomen. 

  

En studie av Cederfjäll et al. (2001) visade att kvinnor med HIV hade lägre skattad HRQOL 

än män med HIV. Denna genusskillnad gällande HRQOL påvisas även bland personer med 

diabetes (Al-Shehri, Taha, Bahnassy & Mohammad, 2008; Undén, Elofsson, Andréasson, 

Hillered, Eriksson & Brismar, 2008). 

 

I resultatet beskrevs att upplevelsen av symtom har en negativ inverkan på HRQOL hos 

PLWHIV (Eriksson et al., 2000; Nicholas et al., 2005; Philips et al., 2005; Tangkawanich et 

al., 2008). Detta styrks av ytterligare en studie som visar att förekomsten av symtom hos 

PLWHIV har ett signifikant samband med den generella funktionen, tillfredställelsen med 

livet, oron över hälsan och oron över HIV-behandlingen (Rivero-Mendez et al., 2009).  

 

Bland de studier som presenterades i resultatet rådde delade meningar om huruvida 

antiretroviral terapi hade positiv eller negativ effekt på HRQOL. Eriksson et al. (2000) och 

Eriksson et al. (2005) påvisade att denna typ av behandling innebar en sänkning av HRQOL, 

medan Tangkawanich et al. (2008) hävdade motsatsen. I en tidigare litteraturstudie av Sax 

och Gathe (2005) beskrivs att antiretroviral behandling generellt innebär en högre HRQOL, i 

synnerhet hos dem med symtomatisk HIV-infektion. Hos de personer som tidigare inte 

upplevt symtom av sin sjukdom kunde dock läkemedelsbiverkningar medföra en sänkning 

av HRQOL.  
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I föreliggande litteraturstudie framkom att livssituationen, till exempel inkomst, arbete och 

utbildning, inverkar på HRQOL hos PLWHIV (Eriksson et al., 2000; Nicholas et al., 2005). 

Detta fynd styrks av Campsmith, Nakashima och Davidson (2003) som avsåg att undersöka 

kopplingar mellan demografisk data, beteende och HRQOL hos PLWHIV i USA. Studien 

visar att lågt skattad HRQOL var kopplat till låg utbildning, låg inkomst och hög ålder. 

Upptäckten att hög ålder innebär låg HRQOL skiljer sig dock från det resultat som 

presenterades i föreliggande litteraturstudie. De äldre deltagarna hade nämligen signifikant 

högre HRQOL än de yngre deltagarna i en studie av Tangkawanich et al. (2008).   

 

I resultatet presenterades att fysisk aktivitet och socialt stöd har en positiv inverkan på 

HRQOL hos PLWHIV (Clingerman, 2004). I studien visades nämligen att socialt stöd i 

kombination med regelbunden fysisk aktivitet hade god effekt på HRQOL hos PLWHIV. 

Detta framkommer även i ytterligare en studie som genomfördes på PLWHIV (Gielen, 

McDonnell, Wu, O’Campo & Faden, 2001). Studien visar att ett stort socialt nätverk har en 

positiv inverkan på den mentala hälsan och den generella livskvaliteten samt att 

hälsofrämjande beteende, t.ex. att motionera, har en positiv inverkan på den mentala hälsan, 

fysiska hälsan och den generella livskvaliteten. Vidare visar Al-Shehri et al. (2008) att den 

positiva effekten av träning även kan ses hos diabetespatienter.  

 

Lazarus och Folkman (1984) förklarar problemorienterade copingstrategier som direkta och 

aktiva handlingar i samband med en motgång. Detta är någonting som kommer direkt och 

naturligt för vissa, medan det för andra dröjer innan den som mött en motgång tillämpar 

problemorienterade strategier. Att attackera ett problem direkt och aktivt kräver att 

problemet är lokaliserat, alltså kräver det en insikt och även en känslomässig bearbetning 

relaterat till situationen. Detta underlättar för en person som måste hantera en svår situation.  

 

Makoae et al. (2008) och Sanzero Eller et al. (2005) visade att deltagarna i deras studier 

började tillämpa ett hälsosammare liv i samband med insjuknande i HIV. Detta är en tydligt 

tillämpad problemorienterad strategi. Enligt Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) och 

Statens folkhälsoinstitut (2008) finns det ingenting som tyder på att en asymtomatisk HIV-

infektion skulle begränsa träningen, utan livskvaliteten hos PLWHIV gynnas av fysisk 

aktivitet. Likaså beskriver Chen et al. (2008) att personer med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) har en strävan efter ett hälsosammare liv, vilket innebar sluta röka, 
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börja motionera och välja en nyttigare kosthållning. Detsamma visar Leach och Schoenberg 

(2008) i sin studie på personer med olika typer av kroniska sjukdomstillstånd. 

 

Att söka socialt stöd är enligt Lazarus och Folkman (1984) även det en problemorienterad 

copingstrategi med ett tydligt mål. Även enligt Makoae et al. (2008), Sanzero Eller et al. 

(2005), Chenard (2007) och Mohammadpour et al. (2009) var socialt stöd en framgångsrik 

copingstrategi. Chenard (2007) tryckte på att minskning av stigma förekom i samband med 

socialt stöd. Makoae et al. (2008) och Greenwood (2005) visade att socialt stöd är ett bra 

hjälpmedel för att få ökad värdighet. Vidare menade Chenard (2007) att PLWHIV också 

genom sitt sociala stöd hittar en tillfredställande normalisering, vilket värdesattes högt. Detta 

kan också Locock, Ziebland och Dumelow (2009) påvisa i sin forskning om kroniskt 

neurologsjuka. För den patientgruppen innebar normalitet att kunna fortsätta med livet som 

det var innan de blev sjuka. Likaså visar Öhman, Söderberg och Lundman (2003) att 

normalisering är viktigt för de kroniskt sjuka som ingick i deras studie. Normaliseringen 

innebär att söka information, hitta förklaringar, vara hemma, integreras i aktuella 

förändringar och påverka sina behandlingar. Att söka kunskap och socialt stöd tycks vara 

integrerat i vissa sammanhang. Chenard (2007) påvisade att det sociala stödet ger PLWHIV 

möjlighet att komma i kontakt med ny kunskap och information. Lazarus och Folkman 

(1984) beskriver att söka kunskap också ingår i kategorin problemorienterade strategier. 

Leach och Schoenberg (2008) visar att de deltagare som höll sig ajour och var pålästa om sin 

sjukdom fick en känsla av kontroll. Vidare i studien påvisas att de som haft kroniska 

sjukdomar en längre tid hade kontroll över sina symtom och sjukdomens utveckling, vilket 

var stressreducerande.  

 

Lazarus och Folkman (1984) förklarar att då en person använder emotionellt orienterade 

copingstrategier resulterar det i att personens upplevelse av en motgång eller situation 

påverkas men att situationen blir oförändrad. Dessa strategier är ett sätt för utövaren att hålla 

tillbaka sina känslor. Enligt resultatet av denna litteraturstudie kunde detta te sig olika, till 

exempel att vända sig till gud (Litwinczuk & Groh, 2007; Pittiglio & Hough, 2009; 

Pennington Grimsley, 2006) vilket även styrks i forskning av Leach och Schoenberg (2008), 

Delgado (2007) och Harvey och Silverman (2007). Tillämpning av undvikande beteende 

förekom också hos PLWHIV (Chenard, 2008; Sanzero Eller et al., 2005; Makoae et al., 

2008), vilket även visas i studier av Öhman, Söderberg och Lundman (2003), Locock, 

Ziebland och Dumelow (2009) och Findlow och Issel (2010).  
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Sanzero Eller et al. (2005), Pittiglio och Hough (2009) och Polzer Casarez och Shandor 

Miles (2008) visade alla att böner var handlingar som stärkte tron och hjälpte PLWHIV att 

klara av sin HIV-diagnos och situationen som följer därefter. Att böner hade en central roll i 

hanterandet av en motgång hos religiösa visar också Harvey och Silverman (2007) i sin 

studie. Vidare tryckte Polzer Casarez och Shandor Miles (2008) på vikten för religiösa 

människor att få utöva sin tro. Även Findlow och Issel (2010) och Fitzell och Pakenham 

(2009) visar att några av deras deltagare hade religion som en copingstrategi för att hantera 

kronisk sjukdom. Leach och Schoenberg (2008) visar att religion har en mycket stor 

betydelse i vardagen för de som utövar den. Denna tro hjälpte deltagarna att få kontroll över 

sin situation. Delgado (2007) visar i sin studie att deltagarna med högre känsla av 

sammanhang också i större utsträckning hade en hög spiritualitet och således en bättre 

rapporterad livskvalitet. Polzer Casarez och Shandor Miles (2008) visade att deltagarna i 

studien hade olika förklaringar till vad gud gjorde för dem. Dessa var främst tron att gud 

botar dem och att gud verkade genom sjukvården vilket gav dem bra och adekvat 

behandling. Detta beskrivs även i en studie av Harvey och Silverman (2007) som två viktiga 

gärningar gud utövar. 

 

Sanzero Eller et al. (2005), Mohammadpour et al. (2009) och Chenard (2007) visade i sina 

studier att vissa PLWHIV väljer att inte berätta om sin sjukdom eller bara berättar för vissa 

utvalda. Vidare beskrev forskarna att detta oftast förkommer initialt efter en HIV- 

diagnostisering. Öhman, Söderberg och Lundman (2003) visar i sin studie att de deltagare 

som valde att inte prata med andra och undvek sina vänner kände negativ isolering. Pittiglio 

och Hough (2009) och Sanzero Eller et al. (2005) påvisade i sin forskning att isolering 

förekom hos vissa PLWHIV. Denna isolering upplevdes som både bra och dåligt för 

deltagarna. De deltagare som rapporterade en positiv bild av att isolera sig såg det som en 

möjlighet att samla sig och att vila. Likaså hittar Locock, Ziebland och Dumelow (2009) i 

sin forskning förekomst av isolering hos deras deltagare, dock rapporteras det som negativt 

och bidrog till dåliga tankar samt känsla av att vara ensam i sin sjukdom. En annan 

copingstrategi med syfte att skapa eller bibehålla känslomässig kontroll var distrahering. 

Makoae et al. (2008) och Sanzero Eller et al. (2005) hittade i sina studier förekomsten av 

aktiviteter som en strategi att fly från eller distrahera sig från sin situation eller sina känslor. 

Även i en studie av Locock, Ziebland och Dumelow (2009) beskrivs olika undvikande 

aktiviteter hos neurologiskt sjuka såsom att fortsätta jobba eller att fortsätta köra bil. Detta 
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kan vara både ett sätt att förskjuta insikten av sjukdomen och få en känsla av normalisering. 

Vidare är rationalisering ett sätt att hantera sin sjukdomsupplevelse. Findlow och Issel 

(2010) kan utifrån sin forskning visa att några av deras deltagare med hjärtproblematik 

jämförde sig med personer som de kände med sämre hjärtfunktion. Genom dessa jämförelser 

kändes deras egen situation bättre. Denna typ av rationalisering presenterades även i denna 

litteraturstudies resultat (Makoae et al., 2008; Pittiglio och Hough, 2009; Mohammadpour et 

al., 2009). Den sista copingstrategien som redovisades i resultatet av denna litteraturstudie 

var drogmissbruk. Mohammadpour et al. (2009) och Sanzero Eller et al. (2005) kunde i sina 

studier påvisa förekomsten av drogmissbruk som en typ av emotionellt orienterad 

copingstrategi. Detta uppmärksammas även av Fitzell och Pakenham (2009) där några av 

deltagarna i studien använde sig av olika substanser för att hantera sina känslor inför den 

situation de befann sig i. Vidare visar de i sin studie att denna typ av undvikande beteenden 

ger sämre effekt än problemorienterade copingstrategier. 

 

4.3 Metoddiskussion 

 

Designen som valdes för att besvara syfte och frågeställningar var deskriptiv litteraturstudie. 

Med tanke på att HIV är stigmatiserat skulle det inte lämpa sig att göra en empirisk studie på 

denna nivå. Genom denna litteraturstudie erhölls kunskap utan att denna redan utsatta grupp 

behövde medverka. Dessutom finns en hel del forskning inom området, vilket gjort det 

möjligt att få svar på frågeställningarna. Kunskapen från denna litteraturstudie kan eventuellt 

användas som en grund till en empirisk studie på högre nivå. När litteratursökningar gjordes 

i Pubmed och Cinahl användes relativt få sökord, vilket kan ha påverkat resultatet. Om fler 

sökord använts hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut. Samtliga artiklar som handlade 

om HRQOL var kvantitativa. Om några kvalitativa studier inom området hittats och 

inkluderats, hade beskrivningen av HRQOL hos PLWHIV kanske blivit mer nyanserad och 

djupgående. Å andra sidan hade de flesta studier om copingstrategier en kvalitativ ansats. 

Det hade varit intressant att ta del av fler kvantitativa studier inom området. Endast artiklar 

med fulltext som var skrivna på språken svenska eller engelska söktes. Detta beror på 

bristande ekonomiska resurser och författarnas språkkunskaper. I resultatet inkluderades 18 

artiklar, vilket visade sig vara tillräckligt för att besvara frågeställningarna. För att bedöma 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet använde författarna en modifierad version av 

granskningsmallar presenterade av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008). Denna mall valdes eftersom kriterierna var relevanta och upplägget var 
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strukturerat samt användarvänligt. Med hjälp av dessa mallar säkrades artiklarnas kvalitet. 

De artiklar som valdes till resultatet var vetenskapliga, empiriska, publicerade år 2000 eller 

senare och innehöll endast vuxna deltagare. Genom dessa inklusionskriterier säkerställdes 

att artiklarna baserades på aktuell forskning. Anledningen till att studier om HIV-smittade 

barn exkluderades var för att begränsa litteraturstudiens omfattning.     

 

4.4 Allmän diskussion  

   

Denna litteraturstudie beskrev upplevelsen av HRQOL och användandet av copingstrategier 

hos PLWHIV. Författarna till föreliggande studie anser att den kliniska nyttan av denna 

litteraturstudie är att allmänsjuksköterskans förståelse för PLWHIV ökar, vilket i 

förlängningen förbättrar den vård som ges. Eftersom HIV nu för tiden ses som en kronisk 

sjukdom kan den kunskap som denna litteraturstudie genererat i viss mån appliceras på 

patienter med andra kroniska sjukdomar, inte minst andra stigmatiserade sjukdomar såsom 

hepatit C.  

 

Ytterst få studier tar upp de problem med sexlivet som en HIV-infektion kan orsaka och hur 

detta inverkar på HRQOL. Ett förslag på vidare forskning är därför studier som undersöker 

detta samband. Ett flertal av de studier som bearbetades i resultatet handlade om betydelsen 

av andlighet. Ingen av dessa artiklar var dock från Sverige. Det vore därför intressant att se 

forskningsresultat om hur andligheten yttrar sig och vilken betydelse den har för HRQOL 

hos PLWHIV i Sverige. De flesta artiklar som handlade om copingstrategier utgick från 

Lazarus och Folkmans definition av begreppet. Dock påträffades andra definitioner. Således 

eftersöker författarna en mer enad definition av copingbegreppet inom vårdvetenskapen.  

 

Slutsatsen av denna litteraturstudie var att det är viktigt att allmänsjuksköterskan har 

kunskap om förståelse för den situation PLWHIV lever i och erbjuder stöd. Detta stöd bör 

vara individuellt anpassat, men kan till exempel yttra sig som undervisning, socialt stöd, 

tillgodoseende av andliga behov och uppmuntran till positiva livsstilsförändringar.  
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Bilaga 1. Granskningsmall för kvalitativa studier. 

Kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlad?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa:    

Varje ”Ja” ger ett poäng. Maxpoäng: 25 
Kvalitet: Låg= 0-14. Medel= 15-19. Hög= 20-25 
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Bilaga 2. Granskningsmall för kvantitativa studier. 

Kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstract studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Finns populationen beskriven?   

15 Är populationen representativ för studiens syfte?   

16 Anges bortfallets storlek?   

17 Kan bortfallet accepteras?   

18 Anges var studien genomfördes?   

19 Anges när studien genomfördes?   

20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21 Anges vilka mätmetoder som användes?   

22 Beskrivs studiens huvudresultat?   

23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24 Besvaras studiens frågeställningar?   

25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
Summa:    
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Varje ”Ja” ger ett poäng. Maxpoäng 29 
Kvalitet: Låg= 0-16. Medel= 17-22. Hög= 23-29 
Bilaga 3. Översiktstabell över valda artiklar. 
 

Författare/år/land Titel Design/datainsamling Undersökningsgrupp/ 
urval/bortfall 

Dataanalys Kvalitet 

Cederfjäll, C., 
Langius-Eklöf, A., 
Lidman, K., & 
Wredling, R. 2001. 
Sverige. 

Gender 
differences in 
perceived health-
related quality of 
life among 
patients with HIV 
infection. 

Kvantitativ ansats.  
Utforskade 
tvärsnittsstudie. 
Enkätundersökning 
baserad på 7 
frågeformulär. 

Deltagare rekryterades från 
en HIV-klinik. 230 
personer tillfrågades. 
Bortfall 41 st. Totalt 189 
deltagare. Två 
referensgrupper på 145 
respektive 180 deltagare 
valdes ut genom 
randomiserat urval. 
 

Deskriptiv statistik. 
Statistiska analyser: 
T-test, Mann-
Whitney 
nonparametric test, 
Chi-2-test, 
Pearson’s r och 
multiple regression 
analys.  
 

  Hög 

Chenard, C. 2007. 
USA 

The impact of 
stigma on the 
self-care 
behaviors of HIV- 
positive gay men 
striving for 
normalcy. 

Kvalitativ ansats. 
Undersökande design. 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
diskussion i fokusgrupp. 

Teoretiskt urval av 20 
deltagare. Rekrytering via 
annonsering. 

Grounded theory.  
 

Medel 

Clingerman, E. 
2004. USA. 

Physical activity, 
social support, 
and health-related 
quality of life 
among persons 
with HIV disease. 

Kvantitativ ansats. 
Undersökande och 
korrelativ 
tvärsnittstudie. 
Enkätundersökning 
baserad på 4 
frågeformulär. 

Bekvämlighetsurval bland 
HIV-positiva personer som 
varit i kontakt med 
infektionsklinik eller lokal 
instans för vård eller stöd. 
90 deltagare valdes ut. 
Bortfall 12 st. Totalt 78 
deltagare. 

Deskriptiv statistik. 
Statistiska analyser: 
Pearson’s r och 
regression analys. 

Hög 

Crook, J., Browne, 
G., Roberts, J., & 
Gafni, A. 2005. 
Canada. 

Impact of support 
services provided 
by a community-
based AIDS 
service 
organization on 
persons living 
with HIV/AIDS. 

Kvantitativ ansats. 
Undersökande 
kohortstudie. 
Strukturerade intervjuer 
baserade på 7 
frågeformulär. 

50 personer tillfrågades. 
Bortfall 7 st. Totalt 43 
deltagare.  
 

Deskriptiv statistik. 
Statistiska analyser: 
Kruskal-Wallis test, 
t-test, Mann-
Whitney och 
stepwise regression 
models.  
 

Hög 

Eriksson, L. E., 
Bratt, G., 
Sandström, E., & 
Nordström, G. 
2005. Sverige. 

The two-year 
impact of first 
generation 
protease inhibitor 
based 
antiretroviral 
therapy (PI-ART) 
on health-related 
quality of life. 

Kvantitativ ansats. 
Undersökande icke-
experimentell 
prospektiv design. 
Enkäter besvarades vid 
två tillfällen; innan 
påbörjad behandling och 
efter 2 år. 

Bekvämlighetsurval av 
personer med långt 
framskriden HIV-
infektion. 72 deltagare vid 
första mättillfället. 54 
deltagare vid andra 
mättillfället. Bortfall 18 st.   

Deskriptiv statistik. 
Statistiska analyser: 
Wilcoxon signed 
rank test och 
hierarchical 
multiple linear 
regression analys. 

Hög 
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Författare/år/land Titel Design/datainsamling Undersökningsgrupp/ 

urval/bortfall 
Dataanalys Kvalitet 

Eriksson, L. E., 
Nordström, G., 
Berglund, T., & 
Sandström, E. 
2000. Sverige 

The health-related 
quality of life in a 
Swedish sample 
of HIV-infected 
persons. 

Kvantitativ ansats.  
Undersökande och 
korrelativ 
tvärsnittstudie. 
Enkätundersökning med 
2 frågeformulär och 
granskning av journaler. 

Deltagare rekryterades från 
en annan studie. 86 
personer tillfrågades. 
Bortfall 14 st. Totalt 72 
deltagare. 
Referensgruppen bestod av 
450 deltagare. 

Deskriptiv statistik. 
Statistiska analyser: 
Kruskal-Wallis test, 
Mann-Whitney U-
test och t-test. 

Hög 

Klunklin, A., & 
Greenwood, J. 
2005. Thailand. 

”Hanging in” with 
HIV/AIDS in the 
rural north of 
Thailand: A 
grounded theory 
study. 

Kvalitativ ansats. 
Deskriptiv design. 
Intervjustudie. 

Strategiskt urval av 24 
HIV-positiva gifta kvinnor 
och änkor. 

Grounded theory. Medel 

Litwinczuk, K. M., 
& Groh, C. J. 
2007. USA 

The relationship 
between 
spirituality, 
purpose in life, 
and well-being in 
HIV-positive 
persons. 

Kvantitativ ansats. 
Deskriptiv design. 
Tvärsnittstudie. 
Enkätundersökningar 
baserad på 4 
frågeformulär. 

46 personer rekryterade 
från HIV/AIDS-
organisationer. Bortfall ej 
redovisat. 

Deskriptiv statistik. 
Statistiska analyser: 
Oberoende t-test 
och Pearson’s r. 

Medel 

Makoae, L. N., 
Greeff, M., 
Phetlhu, R. D., 
Uys, L. R., Naidoo, 
J. R., Kohi, T. W., 
et al. 2008. 
Lesotho, Malawi, 
Sydafrika, 
Swaziland och 
Tanzania. 

Coping with HIV-
related stigma in 
five African 
countries. 

Kvalitativ ansats. 
Undersökande design. 
Diskussioner i 
fokusgrupper. 

43 fokusgrupper bestående 
av 251 deltagare. Bortfall 
ej redovisat. 

Innehållsanalys. Medel 

Miles, M. S., 
Holditch-Davis, 
D., Eron, J., Black, 
B. P., Pedersen, C., 
& Harris, D. A. 
2003. USA. 

An HIV self-care 
symptom 
management 
intervention for 
African-American 
mothers. 

Kvantitativ ansats. 
Experimentell design. 
Enkätundersökning 
baserad på 7 
frågeformulär som 
besvarades vid 3 
mättillfällen; före 
interventionen samt 3 
och 6 månader efter 
avslutad intervention. 

Deltagare rekryterades från 
infektionskliniker och 
HIV-vårdinstanser. En 
randomiserad indelning till 
kontroll- och 
interventionsgrupp 
gjordes. 109 deltagare vid 
första mättillfället. 59 
deltagare kvarstod vid det 
sista mättillfället. Bortfall 
50 st.   

Deskriptiv statistik. 
Statistiska analyser: 
Hierarchical linear 
model och parade t-
test. 

Hög 

Mohammadpour, 
A., Parsa Yekta, 
Z., Nikbakht 
Nasrabadi, A. R., 
& Mohraz, M. 
2009. Iran. 

Coming to terms 
with a diagnosis 
of HIV in Iran: A 
phenomenological 
study. 

Kvalitativ ansats. 
Deskriptiv design. 
Djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Strategiskt urval av 13 
deltagare. Rekrytering från 
sjukhus och HIV-
organisationer. 

Hermeneutisk 
analys. 

Medel 

Nicholas, P. K., 
Kirksey, K. M., 
Corless, I. B., & 
Kemppainen, J. 
2005. USA. 

Lipodystrophy 
and quality of life 
in HIV: Symptom 
management 
issues. 

Kvantitativ ansats. 
Deskriptiv 
tvärsnittstudie. 
Enkätundersökning 
baserad på 4 
frågeformulär.  

Bekvämlighetsurval av 
deltagare genom HIV-
kliniker och HIV-
organisationer. 165 
deltagare. Bortfall ej 
redovisat. 

Deskriptiv statistik. 
Statistisk analys: 
Pearson’s r.  

Medel 
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Författare/år/land Titel Design/datainsamling Undersökningsgrupp/ 

urval/bortfall 
Dataanalys Kvalitet 

Pennington 
Grimsley, L. 2006. 
USA. 

Spirituality and 
quality of life in 
HIV-positive 
persons. 

Kvantitativ ansats. 
Undersökande 
tvärsnittsstudie. 
Enkätundersökning 
baserad på 3 
frågeformulär. 

Rekrytering från den klinik 
deltagarna var inskrivna i. 
101 deltagare deltog av 
128 tillfrågade. 

Statistiska analyser: 
ANOVA och t-test. 

Hög 

Philips, K. D., 
Sowell, R. L., 
Boyd, M., 
Dudgeon, W. D., 
Hand, G. A., & 
The mind-body 
research group. 
2005. USA. 

Sleep quality and 
health-related 
quality of life in 
HIV-infected 
African-American 
women of 
childbearing age. 

Kvantitativ ansats. 
Deskriptiv och 
korrelativ 
tvärsnittstudie. 
Intervjuer baserade på 3 
frågeformulär.  

144 HIV-positiva kvinnor 
rekryterade från 12 
hälsokliniker och AIDS-
organisationer.  Bortfall ej 
redovisat. 

Deskriptiv statistik. 
Statistiska analyser: 
MANOVA, 
Tukey’s highest 
significant 
difference test, 
Pearson’s r och 
regression analys. 

Hög 

Pittiglio, L., & 
Hough, E. 2009. 
USA. 

Coping with HIV: 
Perspectives of 
mothers. 

Kvalitativ ansats.  
Utforskande design. 
Semi- strukturerade 
intervjuer.  

35 deltagare rekryterade 
från en tidigare studie på 
105 deltagare. 

Innehållsanalys. Hög 

Polzer Casarez, R. 
L., & Shandor 
Miles, M. 2008. 
USA. 

Spirituality: A 
cultural strength 
for African 
American 
mothers with 
HIV.  

Kvalitativ ansats. 
Deskriptiv design. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Deltagarna 
intervjuades minst 3 
gånger. 

Från en tidigare studie 
bestående av 67 deltagare 
rekryterades 38 personer 
till denna studie. 

Innehållsanalys. Medel 

Sanzero Eller, L., 
Corless, I., Haugen 
Bunch, E., 
Kemppainen, J., 
Holzemer, W.,  
Nokes, K., et al. 
2004. USA. 

Self-care 
strategies for 
depressive 
symptoms in 
people with HIV 
disease. 

Kvalitativ ansats. 
Undersökande design. 
Enkäter och intervjuer 
med öppna frågor. 

422 deltagare varav 34 
rapporterade depressiva 
symtom. Rekrytering från 
en tidigare studie. 

Deskriptiv statistik 
och innehållsanalys. 

Hög 

Tangkawanich, T., 
Yunibhand, J., 
Thanasilp, S., & 
Magilvy, M. 2008. 
Thailand. 

Causal model of 
health: Health-
related quality of 
life in people 
living with 
HIV/AIDS in the 
northern region of 
Thailand. 

Kvantitativ ansats. 
Undersökande 
tvärsnittstudie. 
Enkätundersökning 
baserad på 4 
frågeformulär.  

422 HIV-smittade personer 
deltog. Dessa var 
slumpmässigt utvalda från 
8 framlottade sjukhus.  
Bortfall ej redovisat.   

Deskriptiv statistik 
och multivariabel 
analys. Statistiska 
analyser: Chi-2-test, 
GFI, AGFI och 
RMSEA. 

Medel 
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Bilaga 4. Översiktstabell över syfte och resultat. 

 
 
Författare Syfte Resultat 

Cederfjäll, C., Langius-
Eklöf, A., Lidman, K., & 
Wredling, R.  

Att med fokus på 
genusskillnader undersöka en 
grupp HIV-infekterade 
patienters upplevda 
hälsorelaterade livskvalitet i 
relation till copingresurser och 
känsla av sammanhang.  

Studien visade att både män och kvinnor med HIV-infektion hade 
sämre allmän hälsa och svagare känsla av sammanhang än friska 
personer. Kvinnorna visade sig ha sämre välmående, svagare känsla 
av sammanhang och färre sociala kontakter än män, trots att 
männen hade längre framskriden sjukdom. Känslan av 
sammanhang kunde starkast förutsäga den subjektiva 
hälsorelaterade livskvaliteten hos båda könen.     

Chenard, C. Att undersöka stigmats 
inverkan på 
egenvårdsbeteendet hos HIV-
positiva homosexuella män. 

Dessa män svarade på HIV-stigma genom olika strategier. Sträva 
efter normalitet var det största temat. Att söka socialt stöd och hitta 
sin roll i och med detta var det andra temat. 

Clingerman, E.  Att identifiera, undersöka och 
fastställa samband mellan 
fysisk aktivitet, socialt stöd 
och hälsorelaterad livskvalitet 
hos personer med HIV-
diagnos som bor i gemensamt 
boende.  

Studien visade en signifikant negativ korrelation mellan deltagarnas 
hälsorelaterade livskvalitet och att uppfylla rekommendationerna 
för måttlig och kraftig fysisk aktivitet. Däremot fanns en signifikant 
positiv korrelation mellan hälsorelaterad livskvalitet och deltagande 
i minst 30 minuters måttlig eller kraftig fysisk aktivitet i veckan. 
Fysisk aktivitet varje vecka i kombination med socialt stöd från 
vänner visade sig ha en positiv inverkan på den hälsorelaterade 
livskvaliteten.  

Crook, J., Browne, G., 
Roberts, J., & Gafni, A.  

Att undersöka effekten av 
hjälp från en kommunbaserad 
AIDS-organisation till 
personer som lever med HIV, 
genom att jämföra en grupp 
personer som ofta tar hjälp av 
organisationen med en grupp 
som sällan gör det. 

Studien bekräftar att den kommunbaserade AIDS-organisationen 
når ut till de mest sårbara personerna som lever med HIV/AIDS. 
Den grupp som i hög utsträckning tagit hjälp av organisationen 
hade sämre skattad hälsa och hade större andel 
singlar/ensamboende än den grupp som inte haft lika tät kontakt 
med organisationen. Däremot fanns ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna i fråga om hälsorelaterad livskvalitet, depression 
och funktionell hälsostatus. De flesta deltagare ansåg att individuell 
rådgivning och grupprådgivning genom organisationen varit till stor 
hjälp för att öka kunskapen om sjukdomen, minska upplevelsen av 
isolering samt att öka livskvaliteten. 

Eriksson, L. E., Bratt, G., 
Sandström, E., & 
Nordström, G.  

Att undersöka den 
hälsorelaterade livskvaliteten 
före och efter två år med 
antiretroviral terapi baserad på 
proteashämmare (PI-ART). 
Syftet var även att undersöka 
sambandet mellan utveckling 
av hälsorelaterad livskvalitet, 
virusrespons, självskattad 
följsamhet och upplevelser av 
ogynnsamma effekter hos 
patienter med PI-ART.  

Studien visade att den emotionella dimensionen av hälsorelaterad 
livskvalitet hade försämrats under de två år terapin pågått. Den 
fysiska dimensionen av hälsorelaterad livskvalitet var dock på 
samma nivå vid de båda mättillfällena. Studien visade även att 
upplevelser av ogynnsamma effekter bidrog mest till försämringen 
av den emotionella hälsorelaterade livskvalitén.     

Eriksson, L. E., Nordström, 
G., Berglund, T., & 
Sandström, E.  

Att bedöma den 
hälsorelaterade livskvaliteten 
och den subjektiva hälsan i ett 
urval av HIV-infekterade 
personer. Syftet var dessutom 
att relatera resultaten till en 
referensgrupp och att 
undersöka sambandet mellan 
hälsorelaterad livskvalitet och 
medicinska och demografiska 
variabler.  

Studien visade att de HIV-positiva deltagarna hade sämre 
hälsorelaterad livskvalitet och lägre skattad hälsa än deltagarna i 
referensgruppen. Det emotionella välmåendet var mest negativt 
berört. Vid jämförelser mellan de HIV-positiva deltagarna var 
skillnader i den fysiska dimensionen mest framträdande. Det 
visades även att symtomatisk HIV-infektion, AIDS, antiretroviral 
behandling, sjukskrivning/sjukpension, låg inkomst och 
grundläggande utbildning innebar sämre hälsorelaterad livskvalitet 
och hälsostatus.   
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Författare Syfte Resultat 
Klunklin, A., & Greenwood, 
J. 

Att beskriva upplevelsen av 
HIV/AIDS hos fruar och 
änkor i norra Thailand.  

Studien visade att ”Hanging in” innefattar en rad aktiva strategier 
som härstammar från både traditionell thaikultur och västvärldens 
medicin, med mål att göra det bästa av situationen. 

Litwinczuk, K. M., & Groh, 
C. J. 

Att undersöka relationen 
mellan andlighet, hopp i livet 
och välmående hos 46 HIV-
positiva män och kvinnor. 

Studien visade att andlighet och hopp i livet var signifikant 
korrelaterat. Dock fanns ingen signifikant korrelation mellan 
andlighet och välmående. 

Makoae, L. N., Greeff, M., 
Phetlhu, R. D., Uys, L. R., 
Naidoo, J. R., Kohi, T. W., 
et al. 

Att undersöka copingstrategier 
använda av personer som 
upplevt HIV-relaterad stigma i 
de fem afrikanska länderna 
Lesotho, Malawi, Sydafrika, 
Swaziland och Tanzania.   

Totalt 17 olika strategier identifierades; att rationalisera, att se sig 
själv som okej, att låta det vara, att vända sig till gud, att hoppas, att 
använda humor, att gå med i en grupp, att avslöja sin sjukdom, att 
gå på rådgivning, att prata med andra, att hjälpa andra, att utbilda 
andra, att göra en livsstilsförändring, att hålla sig sysselsatt, att 
skaffa mer kunskap och att lära sig från andra. Copingstrategierna 
förefaller vara självlärda och endast måttligt användbara för att 
hantera upplevelser av stigma.   

Miles, M. S., Holditch-
Davis, D., Eron, J., Black, B. 
P., Pedersen, C., & Harris, 
D.  

Att fastställa hur effektiv en 
intervention för hantering och 
egenvård av HIV-symtom är 
på emotionella bekymmer och 
uppfattning om hälsa hos 
låginkomsttagande 
afroamerikanska mödrar med 
HIV. 

Beträffande emotionella bekymmer hade mödrarna i 
experimentgruppen färre känslor av stigma, jämfört med 
kontrollgruppen. I fråga om hälsa visade studien att 
experimentgruppen även hade bättre fysisk funktion än 
kontrollgruppen. I experimentgruppen sågs en minskning av 
infektioner, stigma och negativa känslotillstånd (depression, 
nedstämdhet, oro och spändhet) under mellan mättillfällena. Hos 
kontrollgruppen sågs däremot en minskning av den fysiska 
funktionen . 

Mohammadpour, A., Parsa 
Yekta, Z., Nikbakht 
Nasrabadi, A. L., & Mohraz, 
M. 

Att beskriva och få en insikt i 
erfarenheten av att få en HIV-
diagnos. 

Studien fick fram två teman: a) misstro och utdragen acceptans för 
diagnoserna, b) att testa sig och den allt som följer därefter. Nio 
subteman hittades även. Deltagarna ställdes inför många 
utmaningar i samband med att fastställa en HIV-diagnos på grund 
av Irans socialkultur.  

Nicholas, P. K., Kirksey, K. 
M., Corless, I. B., & 
Kemppainen, J.  

Att undersöka prevalensen och 
kännetecknen för lipodystrofi 
samt att undersöka sambandet 
mellan dessa symtom och 
hälsorelaterad livskvalitet. 

Studien visade att mer än 40% av deltagarna ansåg sig ha skälig 
eller dålig hälsa. De flesta deltagare angav att deras livskvalitet 
bestod av lika många bra och dåliga delar. Livskvaliteten var 
signifikant korrelerad med inkomst, senaste CD4-värdet och senast 
mätta virusmängd. Det fanns även ett signifikant samband mellan 
kroppslig smärta och CD4-värdet. De symtom på lipodystrofi som 
beskrevs av deltagarna var lipohypertrofi, lipoatrofi och 
kombination av både förlust och ansamling av fett. Studien tyder på 
att HIV-symtom inverkar på den hälsorelaterade livskvaliteten och 
att även lipodystrofirelaterade symtom kan ha en negativ effekt. 

Pennington Grimsley, L. Att undersöka effekten av 
andlighet och livskvalitet på 
HIV-positiva liv. 

Studien visade signifikanta skillnader i andlighet mellan etniska 
grupper. Andligheten var större hos mörka deltagare. Inga 
signifikanta skillnader mellan livskvalitet och etnicitet, inte heller 
mellan livskvalitet och kön upptäcktes.  

Philips, K. D., Sowell, R. L., 
Boyd, M., Dudgeon, W. D., 
Hand, G. A., & The mind-
body research group. 

Att undersöka sambanden 
mellan sömnkvalitet, 
sjukdomsstadium och 
hälsorelaterad livskvalitet hos 
HIV-smittade 
afroamerikanska kvinnor.  

Studien visade att de kvinnor med god sömn hade signifikant högre 
hälsorelaterad livskvalitet är de kvinnor med dålig sömn. Ett 
samband fanns mellan sömnkvalité och hälsorelaterad livskvalitet, 
oberoende av sjukdomsstadium.   

Pittiglio, L., & Hough, E. Att undersöka hur mödrar med 
HIV och låg inkomst använder 
de två copingstrategierna 
aktivt meningsbyggande och 
passiv stressreducerande 
coping. 

Studien visade att deltagarna vilade på två strategier som inte bara 
hjälpte dem att hantera sin situation med HIV utan också hjälpte 
dem att utveckla bättre attityder till livet, positivare inställning och 
att leva livet annorlunda efter diagnosen. Dessa resultat motsäger 
den stereotypiska bild att låginkomstkvinnor skulle ha sämre 
copingförmåga.  
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Författare Syfte Resultat 

Polzer Casarez, R., & 
Shandor Miles, M. 

Att beskriva hur andlighet 
inverkar på livet för 
afroamerikanska mödrar med 
HIV i copingsammanhang. 

Kvinnorna i studien hanterade stress relaterat till HIV genom sin 
relation till gud. Två huvudtyper av relation fanns; gud är i kontroll 
och gud kräver delaktighet. Vinsten av relationen till gud var 
reducerad stress och orolighet över deras hälsa och deras barn. 

Sanzero Eller, L., Corless, I., 
Haugen Bunch, E., 
Kemppainen, J., Holzemer, 
W., Nokes, K., et al. 

Att studera HIV-smittades 
erfarenheter av depressiva 
symtom, egenvårdsstrategier, 
symtomens utseende och 
responsen till dessa strategier 
och var ifrån dessa var inlärda. 

Depressiva symtom var beskrivna i 80 ord vilka sorterades till åtta 
olika kategorier. Totalt 111strategier var kodade till sex kategorier. 
Inlärningskällan var att testa och att misslyckas, familj och vänner, 
klasser/läsning, präster, stödgrupper och övrigt. 

Tangkawanich, T., 
Yunibhand, J., Thanasilp, S., 
& Magilvy, M. 

Att undersöka relationen 
mellan ålder, antiretroviral 
behandling, socialt stöd, 
symtomupplevelse, 
egenvårdsstrategier och 
hälsorelaterad livskvalitet hos 
personer som lever med 
HIV/AIDS i Thailand. 

Egenvårdsstrategier, antiretroviral behandling och socialt stöd från 
familj, samhälle och sjukvård hade en positiv effekt på den 
hälsorelaterade livskvaliteten. De äldre personerna i 
undersökningsgruppen hade högre skattade hälsorelaterad 
livskvalitet än de yngre. Däremot hade upplevelser av symtom en 
negativ effekt på deltagarnas hälsorelaterade livskvalitet.  

 


