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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Psoriasis är en obotlig hudsjukdom som förekommer hos cirka två procent av 
befolkningen i Skandinavien. Sjukdomen innebär röda fjällande områden eller utslag på 
kroppen, och kan även innebära klåda och ledsmärtor. Behandlingen består oftast av salva, 
vaselin eller olja till de fjällande områdena. Sjukdomen psoriasis uppkommer oftast på 
armbågar, knän, naglar och i hårbottnen. Faktorer såsom infektioner, stress, solfattigdom och 
vissa läkemedel kan medföra att sjukdomen blossar upp. Sjukdomen och dess behandling kan 
medföra att personens livskvalitet påverkas. Personer med psoriasis upplever ofta att 
sjukdomen förringas av omgivningen och att vårdpersonal ofta saknar förståelse för 
personernas känslor och upplevelser av sjukdomen. För att öka sjuksköterskors förståelse var 
det därför betydelsefullt att belysa dessa personers upplevelser. Syfte: Studiens syfte var att 
belysa personers upplevelser av att leva med sjukdomen psoriasis. Metod: Metoden var en 
litteraturstudie med kvalitativ ansats gjord på tio vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar var 
baserade på empiriska intervjustudier. Materialet analyserades med en manifest 
innehållsanalys. Resultat: Det var vanligt förekommande att personerna skämdes över sin 
kropp och detta resulterade i att de isolerade sig. På så sätt påverkades personernas sociala 
liv. Personerna upplevde även att de blev stigmatiserade i samhället och att de hade en 
påfrestande vardag. Många upplevde frustration och uppgivenhet över sin sjukdom. Slutsats: 
En bättre förståelse för personernas livsvärld kan bidra till en bättre vård. Det behövs mer 
forskning på området eftersom det i nuläget finns begränsat med studier om upplevelser av 
sjukdomen psoriasis.   

Nyckelord: Psoriasis, upplevelser, livsvärld, leva med. 
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INLEDNING 
Ryan (2010) menar att sjukdomen psoriasis alltid är synlig för den person som har 
den, och den är även ofta synlig för andra. De utslag som sjukdomen orsakar 
lämnar spår efter sig i form av hudavlagringar som ständigt påminner personen 
om sin sjukdom. Hudavlagringarna hamnar på kläder, möbler och lakan. 
Behandlingen innebär ofta kladdiga, illaluktande krämer som fläckar ned både 
hud och kläder. Green (2010) påstår att hudsjukdomar kan påverka personers 
sociala liv, och även dess närstående. Psoriasis är för vissa en sjukdom som kan 
ha en betydande påverkan på personernas livskvalitet, och ofta upplevs den som 
förringad av omgivningen (Wondergem, 2010). I en studie av Øye Bjarkøy, 
Gjengedal och Klopstad Wahl (2010) har sjuksköterskor som arbetar med 
inneliggande patienter med sjukdomen psoriasis intervjuats kring omvårdnaden. 
Studien pekar på att sjuksköterskor har god kunskap om behandling och 
omvårdnad, men saknar ofta kunskap och förståelse för personernas känslor och 
upplevelser av sin sjukdom. I en studie av Magin, Adams, Heading och Pond 
(2009) framgår det att personer med sjukdomen psoriasis upplever att de inte får 
förståelse från vårdpersonal då de besöker exempelvis vårdcentraler. Frandsen 
(2002) understryker vikten av kompetent personal. Personalen bör ha kompetens 
för behandling och omvårdnad, men för att uppnå god omvårdad måste personalen 
ha god kännedom om personernas livsvillkor. Vårdpersonalen ska också vid 
behov kunna bistå med stöd för personerna (ibid.).  

Hur personer med psoriasis upplever sin sjukdom, och påfrestningarna som 
sjukdomen medför, är något som är viktigt för sjuksköterskan att vara insatt i för 
att kunna bemöta dessa personer. Ovanstående studier visar att sjuksköterskor 
saknar förståelse för dessa personer. För att öka denna förståelse så att personer 
med sjukdomen psoriasis får en bättre vård, blir det betydelsefullt att undersöka 
hur personer med sjukdomen psoriasis upplever att leva med sjukdomen. 

BAKGRUND 
Enligt Rorsman, Björnberg och Vahlquist (2007) är psoriasis en vanlig icke 
smittsam hudsjukdom som förekommer hos cirka två procent av befolkningen i 
Skandinavien. Personen får röda fjällande områden eller utslag på kroppen. Dessa 
utslag kan klia men inte alltid. 

Rorsman et al. (2007) menar att anledningen till de fjällande utslagen är att 
epitelcellerna i huden nybildas i större omfattning än normalt. Vanligen är 
sjukdomen psoriasis lokaliserad på armbågar, knän, naglar, och i hårbottnen, men 
kan även sprida sig till bål och extremiteter. En tredjedel av de som har 
sjukdomen psoriasis får även ledbesvär. Då kallas sjukdomen psoriasisartrit 
(ibid.).  

Oftast går sjukdomen i skov. En del personer kan vara besvärsfria under flera år. 
Sol och salta bad kan ha god effekt, speciellt vid utbredd psoriasissjukdom. Vissa 
landsting kan bidra med pengar för att personen ska kunna åka utomlands och dra 
nytta av denna effekt. De flesta upplever färre symtom under sommaren, men 
cirka tio procent upplever mer symtom. Faktorer såsom infektioner, stress, 
solfattigdom och vissa läkemedel kan medföra att sjukdomen blossar upp 
(Rorsman et al., 2007). Wondergem (2010) konstaterar att sjukdomen psoriasis 
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kan vara ärftlig. Rorsman et al. (2007) förklarar att om en förälder har psoriasis är 
risken att barnet insjuknar cirka 25 procent. Om båda föräldrarna har sjukdomen 
är risken för barnet 60-70 procent. Behandlingen består oftast av salva, vaselin 
eller olja innehållande salicylsyra till de fjällande områdena.  

Definition av ”upplevelser”  
Eriksson (1991) definierar upplevelser som något som bara är den personens, och 
upplevelser kan ej helt förstås eller tolkas av någon annan. Beck (1992) menar att 
upplevelser är hur en person uppfattar världen utan att reflektera. I föreliggande 
studie kommer upplevelser att definieras i enlighet med dessa definitioner.  

Leva med en obotlig sjukdom 

Frandsen (2002) menar att leva med sjukdomen psoriasis handlar om att ta sig an 
något främmande och ovälkommet under större delen av personens liv. 
Erfarenheter och upplevelser av att huden förändras finns förankrat sedan tidigare 
i personens liv och dessa erfarenheter har personen alltid med sig i sitt fortsatta liv 
framåt, vilket inte alltid är så lätt med en obotlig och nyckfull sjukdom såsom 
psoriasis. Det är viktigt att personer med psoriasis lär sig hantera sjukdomen så att 
deras liv fungerar så normalt som möjligt. De erfarenheter som erhålls med åren 
kan förändra synen på sjukdomen och hur den uppkomna situationen skall 
bemästras (ibid.).  

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att 
livsvärldsperspektivet bidrar till att uppmärksamma människors perspektiv på 
deras vardagsvärld och dagliga tillvaro. Genom att bejaka deras livsvärld blir det 
lättare att se, förstå och beskriva världen så som den upplevs av människorna 
själva. Om livsvärldsperspektivet används som stomme inom vården kommer det 
innebära att vården blir inriktad på människornas och deras anhörigas perspektiv. 
I vårdandet kan livsvärldsperspektivet ses som det etiska patientperspektiv som 
kännetecknar vårdvetenskapen. Det beror på att ett vårdande utifrån 
livsvärldsperspektivet innebär ett fokus på hur patienterna upplever sin hälsa, sitt 
lidande, sitt välbefinnande eller sin vård. Vidare beskriver Dahlberg et al. (2003) 
begreppen livsvärld, lidande/ välbefinnande, subjektiv kropp samt vårdrelation. 
Föreliggande studie har fokuserat kring begreppen; livsvärld, 
lidande/välbefinnande och subjektiv kropp. Denna fokusering valdes därför att 
sjukdomen psoriasis enligt Wondergem (2010) är obotlig och synlig, och påverkar 
människan både fysiskt och psykiskt. Denna sjukdomspåverkan kan ha en 
betydande inverkan på personens livsvärld, och genom livsvärlden påverka 
personens välbefinnande, lidande samt upplevelsen av den subjektiva kroppen 
(ibid.). 

 Livsvärld  
Livsvärlden är den värld som människan lever i varje dag. Den är individuell och 
baseras på de erfarenheter och upplevelser som människan varit med om, och det 
är därmed genom livsvärlden människan upplever känslor som att älska, hata, 
tycka och tänka. Genom livsvärlden söker människan mening i livet, och det är 
genom den som människan finns till (Dahlberg et al., 2003). Travelbee (1971) 
betonar sjuksköterskans uppgift och anser att det är viktigare för henne att känna 
till människans upplevelser av sin situation än att förhålla sig till en diagnos. 
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Travelbee motsätter sig det generaliserade begreppet ”patient” och vill hellre se 
den enskilda människan och hennes subjektiva kropp. 

Subjektiv kropp  
Dahlberg et al. (2003) menar att människan lever livet genom sin kropp. Varje 
gång kroppen förändras så förändras människans tillgång till världen och till livet. 
När en människa till exempel får en livslång sjukdom kommer den att medföra 
förändringar av den subjektiva kroppen som påverkar upplevelsen av den levda 
världen (ibid.). Travelbee (1971) menar att varje sjukdom eller skada innebär ett 
hot mot självet. Även mindre allvarliga tillstånd kan påverka denna upplevelse 
(Dahlberg et al., 2003). Travelbee (1971) menar att det är omöjligt att veta hur 
den enskilda människan upplever sin sjukdom innan det utforskas tillsammans 
med henne eller honom. Rapp, Feldman, Exum, Fleischer och Reboussin (1999) 
påtalar att personer som lever med sjukdomen psoriasis inte enbart har en 
kosmetisk åkomma utan även en reducerad funktion såväl mentalt som fysiskt, 
trots att psoriasis inte är en livshotande sjukdom. Travelbee (1971) talar om den 
subjektiva hälsan och menar att den är individuell, eftersom människan gör en  
egen bedömning av sitt fysiska, emotionella och andliga tillstånd. Travelbee 
(1971) menar vidare att en människas upplevelse av hälsa är personlig och att en 
människa endast är så sjuk eller frisk som hon eller han upplever detta. Dahlberg 
et al.,(2003)påstår att kroppen kan ses som ett subjekt istället för ett objekt. Den 
subjektiva kroppen är fysisk, psykisk, existentiell och andlig. En människa har 
inte en kropp, utan människan är sin kropp, genom lidande och välbefinnande.  

Lidande/välbefinnande  
Dahlberg et al. (2003) menar att lidande och välbefinnande är naturligt 
förekommande i en människas liv och kan upplevas samtidigt.  Det innebär att 
exempelvis vid långvarig sjukdom kan människan uppleva lidande, men även 
uppleva stunder av välbefinnande. Frandsen (2002) hävdar dock att det kan vara 
svårt att känna välbefinnande innan personen har accepterat sin sjukdom.  

Øye Bjarkøy, Gjengedal, och Klopstad Wahl (2010) beskriver att personer med 
sjukdomen psoriasis som blivit inlagda på sjukhus vid ett svårt skov, kan känna 
välbefinnande under vistelsen trots att sjukdomen har förvärrats. På sjukhuset kan 
personerna känna en lättnad över att slippa de vardagliga motgångar som de kan 
uppleva hemma på grund av sin sjukdom. De känner välbefinnande i att få bli 
omhändertagna och få rätt hjälp och behandling (ibid.).  

Travelbee (1971) menar att en människa skaffar sig en mängd erfarenheter genom 
livet. Travelbee menar också precis som Dahlberg et al. (2003) att upplevelsen av 
lidande och förlust är en oundviklig del av livet, och något som alla någon gång 
kommer att vara med om. Dock är varje människas upplevelse av lidandet 
personlig. Travelbee (1971) menar att människan vill söka mening i mötet med 
lidande, sjukdom och smärta. Genom detta utvecklas individer på ett personligt 
plan. Dahlberg et al. (2003) beskriver också sjukdomslidandet, det vill säga det 
lidandet som sjukdom eller ohälsa medför personen. Det kan exempelvis vara 
smärta, trötthet eller klåda. Det kan också ha en djupare mening och upplevas 
exempelvis som ensamhet eller som en känsla av att vara sårad eller sårbar (ibid.). 
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SYFTE 
Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med sjukdomen 
psoriasis.  

METOD 
Metoden som användes var litteraturstudie med kvalitativ ansats. Denna metod 
valdes för att få en helhetsförståelse av företeelsen ”upplevelser av att leva med 
sjukdomen psoriasis”. Studier som har analyserats med kvalitativa metoder kan 
enligt Olsson och Sörensen (2011) ses som holistiska. Det holistiska 
betraktelsesättet utgår ifrån att se helheten av en företeelse och inte delar av den. 
Det är alltså summan av de analyserade delarna som bidrar till en helhet. 
Mänsklig erfarenhet är komplex, och det innebär att en människas syn på 
verkligheten beror på hur hon/han upplever den (ibid.).   

Datainsamling  
Databaser som användes var;  

MEDLINE och PubMed – MEDLINE är den äldsta och mest kända databasen 
inom hälso- och sjukvård (Willman, Bahtsevani & Stoltz, 2011). Den innehåller 
artiklar som täcker områdena medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & 
Wengström, 2008). MEDLINE kan genomsökas med hjälp av olika sökmotorer. 
Den största heter PubMed (Willman et al., 2011). 

CINAHL – är den databas som framförallt innefattar artiklar från området hälso- 
och sjukvård, och är något yngre än MEDLINE. De har fler än 600 tidsskrifter, 
och cirka 65 procent handlar om omvårdnad (Willman et al., 2011). Enligt 
Forsberg och Wengström (2008) är CINAHL specialiserad på 
omvårdnadsforskning och innehåller tidsskrifter som inte finns i MEDLINE. 
PSYCHINFO – En bred databas som täcker psykologisk forskning inom medicin 
omvårdnad och andra liknande områden (Forsberg & Wengström, 2008). 

Sökorden som användes i samtliga databaser var; Psoriasis, experiences, 
psychological, living with, attitude, anxiety, everyday life, interviews, suffering, 
bodily suffering, stigma, visibility, coping, quality of life, mental health och 
mental. Sökorden har kombinerats enligt Willman et al. (2011) beskrivning av 
booleska sökoperatorer. Det är ord som kombinerar söktermer på olika sätt. De 
vanligaste och mest användbara är OR, AND och NOT. Till denna studie har OR 
och AND använts. OR skapar en händelse mellan två eller flera söktermer så att 
alla referenser som innehåller någon av söktermerna visas som träffar. Sökningen 
visar referenser som innehåller enbart ett av sökorden, men även de som 
innehåller kombinationer av de söktermer som använts. Genom att söka med 
AND blir området smalare och sökningen visar endast träffar som innehåller alla 
söktermer i sökningen. NOT används för att utesluta träffar som innehåller en viss 
sökterm (Willman et al., 2011),  dock fanns det inte behov av att använda  
sökoperatoren NOT i databassökningen till föreliggande studie. (Se bilaga 1).  

Då CINAHLsökningen genomfördes upptäcktes att det framkom fler träffar när 
både en CINAHLheading användes, exempelvis ”psoriasis” samt att ordet 
psoriasis även söktes som ”search as keyword” i samma sökning. Denna 
kombination blev MH ”Psoriasis” OR ”psoriasis”. Då ”psoriasis” endast söktes 
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som ”search as keyword” framkom 365 träffar. I den kombinerade sökningen med 
en CINAHLheading gavs 385 träffar. Sökstrategin som gav flest träffar användes. 

Sökalternativet peer reviewed valdes för att få fram vetenskapligt granskade 
artiklar. Enligt (Willman et al., 2011) innebär peer reviewed att expertis inom 
området har granskat artikeln innan den har publicerats. Även sökalternativet 
”engelska språket” valdes för att undvika att få fram artiklar på språk som inte 
behärskades. 

Även manuell sökning gjordes på så vis att andra relevanta artiklars referenser 
genomsöktes. De artiklar som ansågs vara intressanta att använda till föreliggande 
studie eftersöktes i sökfältet på PubMed med hjälp av artikeltitel. 

Inklusionskriterier som användes var; Studier som hade analyserats med kvalitativ 
metod, eftersom föreliggande studie har en sådan ansats. Alla dessa artiklar 
inkluderades utan förbehåll av publiceringsår eller ålder på intervjudeltagarna. 
Även artiklar där intervjudeltagare hade sjukdomen psoriasisartrit inkluderades 
eftersom det enligt Rorsman et al. (2007) är vanligt förekommande att personer 
med psoriasis utvecklar artrit. Exklusionskriterier som användes var; medicinska 
artiklar eftersom förliggande studie hade för avsikt att sammanställas utifrån 
vårdvetenskapliga artiklar.  

Genom databassökning hittades fem artiklar, alla från CINAHL. (Se bilaga 1). 
Övriga fem artiklar hittades vid den manuella sökningen med hjälp av sökfältet i 
PubMed. 

Dessa tio artiklar kvalitetsgranskades sedan utifrån Willman et al. (2011) 
kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 
metod. Eftersom föreliggande studie inte hade som syfte att generera någon teori 
togs sista frågan i protokollet bort som löd ”Genereras teori”. Bedömningen av 
kvaliteten gjordes utefter de frågor som i frågeformuläret gick att kryssa i ”Ja”, 
”Nej”, eller ”Vet ej”. Då frågan som handlar om ”Genereras teori” togs bort 
återstod 13 frågor. ”Ja” gav ett poäng medan ”Nej” och ”Vet ej” gav noll poäng. 
Maxpoäng blev då 13 poäng. Om någon artikel fick sex poäng eller mindre 
bestämdes att den skulle bedömas ha dålig kvalitet. Det var dock ingen av 
artiklarna som bedömdes ha dålig kvalitet. De som fick sju till nio poäng ansågs 
ha medel kvalitet, och de som hade över nio poäng ansågs ha bra kvalitet. När 
kvalitetsgranskningen var gjord framgick det att tre hade medel och sju hade bra 
kvalitet (Se bilaga 4).  

Dataanalys  
En manifest innehållsanalys med kvalitativ ansats inspirerad av Graneheims och 
Lundmans (2003) beskrivning användes för att analysera textmaterialet. Enligt 
Friberg (2006) innebär en manifest innehållsanalys att texten inte tolkas, utan den 
beskrivs endast utifrån det synliga och uppenbara som texten säger. Alltså tolkas 
inte texten ”mellan raderna”. En manifest innehållsanalys presenteras oftast i 
kategorier som svarar på frågan ”Vad”? (ibid.). Denna analysmetod valdes 
eftersom det inte fanns för avsikt att tolka texterna på ett djupare plan. 

Steg ett var att artiklarna lästes grundligt, flertalet gånger. På så sätt gavs en 
uppfattning om innehållet. De stycken som svarade till syftet färgmarkerades för 
att lättare kunna överblicka mängden textmassa. 
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I steg två plockades meningsenheter ut ifrån de färgmarkerade styckena som var 
relevanta för syftet. Detta gjordes enskilt för att sedan jämföras och diskuteras tills 
samförstånd rådde. Meningsenheterna som gemensamt valdes ut sattes in i en 
tabell för att de sedan skulle kondenseras. Exempel på en meningsenhet av Magin, 
Adams, Heading, Pond och Smith (2009) var: ”I’m going to have this forever, I’m 
never going to get away from it, it’s going to ruin my life, I’m going to be an old 
maid”.(s.156). 

Steg tre innefattade en kondensering av meningsenheterna. Enligt Graneheim och 
Lundman (2003) innebär kondensering att meningsenheterna förkortas utan att det 
viktigaste försvinner. De kondenserade meningarna skrevs på svenska. 
Ovanstående meningsenhet kondenserades så här: ”Jag kommer aldrig ifrån 
sjukdomen, den kommer att förstöra mitt liv. Jag kommer förbli ogift”. 

I steg fyra kodades de kondenserade meningarna. I detta steg plockades essensen 
ur de kondenserade meningarna ut. Enligt Graneheim och Lundman (2003) utgör 
koden en etikett som beskriver meningsenheten. Koden för ovanstående 
kondensering blev: ”Sjukdomen kommer att förstöra mitt liv”.  

Steg fem innebar att koderna som belyste samma område delades in i kategorier. 
Ovanstående meningsenhet kom att tillhöra kategorin: ”Känslan av uppgivenhet 
och frustration” 

Enligt Graneheim och Lundman (2003) ska även subkategorier skapas. 
Kategorierna kan antingen konstrueras utifrån subkategorier eller delas upp i 
subkategorier (ibid.). Subkategorier valdes dock att uteslutas ifrån 
innehållsanalysen. För att göra resultatet mer lättläst och överskådlig fick 
kategorierna sedan utgöra rubriker i resultatet. (Se bilaga 3). 
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RESULTAT 

Under genomläsningen av materialet var det uppenbart att psoriasis är en sjukdom 
som påverkar personerna negativt på många olika sätt. Det mest uppenbara var att 
personerna skämdes för att visa sin kropp på grund av sina utslag, och det 
begränsade deras liv. Sjukdomen ledde till stigmatisering och isolering. Det var 
även en tidskrävande sjukdom på grund av den behandling, städning och tvättning 
som sjukdomen ofta medförde.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 1 Beskriver de bildade kategorierna utifrån syftet.   

 

Upplevelser av att skämmas över sin kropp 
Många av personerna upplevde att det värsta med sjukdomen var att de fjällande 
utslagen syntes (Uttjek, Nygren, Stenberg & Dufåker, 2007; Jowett & Terence, 
1985). Även att hudflagor från utslagen hamnade på deras kläder. Personerna 
försökte dölja utslagen genom att ständigt bära långärmade tröjor eller långbyxor 
(Uttjek et al., 2007). Värme kunde upplevas som ett problem för dem som kände 
sig mer bekväma med att bära heltäckande kläder (Jowett & Terence, 1985). 
Personerna undvek mörka kläder på överkroppen på grund av att 
hudavlagringarna syntes tydligare mot det mörka plagget (Uttjek et al., 2007). 
Trots att sol kunde förbättra sjukdomen valde de flesta av de unga personerna att 
ändå dölja sin hud med kläder (Fox, Rumsay & Morris, 2007). De som hade 
sjukdomen psoriasisartrit skämdes även över sina synliga ledförändringar (Uttjek 
et al., 2007). Hur pass mycket utslagen syntes och placeringen av dem var något 
som hade betydelse för hur mycket personen skämdes över sin kropp. Om 
utslagen satt på områden som var svåra att dölja för andra, såsom ansikte, händer 
och skalp, upplevdes det värre än om de satt på områden som gick att dölja 
(Klopstad Wahl, Gjengdal, & Rokne Hanestad, 2002). En del uttryckte en oro 
över att deras sjukdom skulle bli värre och sprida sig till dessa mer synliga 
områden (Fox et al., 2007). Vissa personer skämdes även över att visa sig nakna 
inför sina partners och intima tillfällen framkallade stress. De kände sig blottade 

Upplevelser av att skämmas 
över sin kropp 

 

Känslor av uppgivenhet och 
frustration 

 

En påfrestande vardag 

Upplevelser av att känna sig 
äcklig 

 
Känslor av isolering och 
stigmatisering 

 

Upplevelser av att 
leva med sjukdomen 
psoriasis 



 

8 
 

och oattraktiva (Magin, Heading, Adams & Pond, 2010). Sexuell och fysisk 
kontakt upplevdes skrämmande och ovälkommet (Chrissopoulos & Cleaver, 
1996). Sjukdomen hade medfört sämre självförtroende hos många av personerna, 
och de kände ofta oro över vad andra skulle tycka (Fox et al., 2007).  

”I´m embarrassed with my husband and we´ve been married 
five years, been together ten years, and it´s “Don´t look at 
that, don´t touch that, don´t get that close” (Magin, Adams, 
Heading, Pond och Smith, 2009, s  459).  

En del slutade skämmas över sin kropp med åldern, och slutade bry sig om andra 
såg utslagen. De flesta fortsatte dock att rutinmässigt dölja symtomen av sin 
sjukdom. Det blev en naturlig del av vardagen, och de ansåg att de hade lärt sig att 
leva på det sättet (Uttjek et al., 2007). 

Upplevelser av att känna sig äcklig  

En del upplevde att deras kroppar var motbjudande, ofräscha, spetälska, fula eller 
annorlunda. En del upplevde hat mot sin kropp och sin hud. Att uppleva sin kropp 
som motbjudande kunde leda till att en del upplevde ledsamhet, sårbarhet, 
irritation och uppgivenhet. Dessa känslor förstärktes när de jämförde sig med 
andra friska människor (Klopstad et al., 2002). Då utslagen spred sig kunde 
personerna känna sig invaderade av sin sjukdom och de kände sig äckliga. Det 
kändes som ett angrepp mot deras självkänsla (Watson & de Bruin, 2007). 

“I feel unclean and sticky. Touching the rash disgusts me. You 
compare yourself with healthy people. That makes you feel like 
you´re ugly and everyone is staring at you…You feel different 
from others. You are different. You have a disgusting body 
covered by marks and lesions. You feel like a leper”(Klopstad 
et al., 2002, s. 254).  

Framförallt kvinnliga personer med sjukdomen psoriasis upplevde att de inte 
kunde mäta sig med medias ideal av den perfekta hyn. Många mådde dåligt över 
att se personer med perfekt hy i reklamfilmer på TV eller i modetidningar (Magin, 
Adams, Heading & Pond, 2011).  

”I´m often seeing ads on television about, you know, this 
beautiful soft skin, luxurious skin and it does, it makes me feel 
bad. That I don´t have skin like that” (Magin et al., 2011, s. 
182). 

Känslor av isolering och stigmatisering 

Många av dem vars psoriasissjukdom debuterade i ung ålder upplevde rädsla för 
hur framtiden skulle se ut. Någon var rädd att inte få något jobb, fru eller familj. 
En annan kände sig dömd till ensamhet (Uttjek et al., 2007). Många ville dock 
vara ensamma, speciellt vid svåra skov (Klopstad et al., 2002). En del gick inte ut, 
och blev väldigt osociala. De undvek människor i största allmänhet, då de 
upplevde rädsla inför att möta dem (ibid.). Världen utanför hemmet kunde kännas 
skrämmande och förknippades med smärta och avvisning (Chrissopoulos & 
Cleaver, 1996). Många upplevde att människor tittade på dem och deras utslag, 
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även om de kanske tittade på något helt annat (Magin, Adams, Heading, Pond och 
Smith, 2009). Ofta kanske det handlade om att personerna var så inbundna i sin 
sjukdom att de upplevde att omgivningen stirrade och reagerade mer än vad de 
egentligen gjorde. En del testade sin omgivning genom att visa upp sig mer än vad 
de brukade för att se om reaktionerna blev som de väntat sig, medan andra inte 
vågade testa och skylde sig hellre, i rädsla för stigmatisering (Klopstad et al., 
2002). Några av personerna hade upplevt stigmatisering i samband med att andra 
människor hade dragit förutfattade meningar om att personerna var smittsamma 
eller att de hade dålig hygien. Många berättade om upplevelser av mobbning ifrån 
skolåren, men även om upplevelser av sårande kommentarer i vuxen ålder. En 
person hade exempelvis upplevt reaktioner från en hårfrisör då hon fick se 
personens såriga hårbotten. Några fick till och med uppleva sårande kommentarer 
från vårdpersonal (Magin, Adams, Heading, Pond & Smith, 2008).   

“I was getting some physio on a back injury and the girl there 
had a bit of a shot about the psoriasis. I was leaving a few 
flakes on the bench or whatever and she said ‘You should be 
able to do something to fix yourself up’. Garbage stuff”           
( Magin et al., 2008, s. 433).  

Personerna kunde känna att de saknade viss förståelse från sina närstående 
(Klopstad et al., 2002; Chrissopoulos & Cleaver, 1996), eller uppleva att de var en 
börda (Klopstad et al., 2002). Vissa upplevde att deras partner eller andra 
familjemedlemmar hade svårt att vänja sig vid sjukdomens utseende och det 
kunde skapa friktioner i relationerna (Jowett & Ryan, 1985). De kände sig 
ensamma i sin sjukdom. En del kände att de ville gömma sig. Några ville gömma 
sig för främlingar och bekanta, medan några även ville gömma sig för sina 
närmaste (Klopstad et al., 2002). Personerna kunde uppleva att sjukdomen 
hindrade dem från att söka kontakt med andra eftersom de upplevde rädsla för att 
bli avvisade. Sjukdomen medförde att deras sociala liv blev begränsat, att skaffa 
nya vänner sågs som en svårighet (Klopstad et al., 2002; Chrissopoulos & 
Cleaver, 1996). Sjukdomen kunde ta över personens liv vad det gällde tankar, 
känslor och handlingar. Det kunde leda till problem så som att inte kunna sköta 
sitt jobb eller njuta av sina intressen (Klopstad et al., 2002). En person uttryckte 
rädsla för att folk skulle se ned på honom som sjuk och svag på grund av de 
begränsningar sjukdomen medförde (Uttjek et al., 2007). Då personerna upplevde 
acceptans och förståelse från andra mådde de bättre, självförtroendet stärktes och 
de upplevde hopp (Chrissopoulos & Cleaver, 1996).  

En påfrestande vardag 
En del upplevde även fysisk smärta på grund av sin sjukdom psoriasisartrit, och 
det orsakade förtvivlan. Den ledsmärta som personerna upplevde ansågs ofta vara 
värre än utslagen. Smärtan medförde att vissa personer inte kunde utföra arbeten 
såsom de kunnat förr, till exempel trädgårdsarbete (Klopstad et al., 2002). Klåda 
var också något som plågade många (Jowett & Ryan, 1985).  

Många tröttnade på att behandla sig, och upplevde sin behandling som negativ 
och äcklig. En del upplevde behandlingen pinsam på grund av att salvorna luktade 
illa, missfärgade huden eller gjorde den klibbig (Klopstad et al., 2002). 
Behandlingen kunde upplevas värre än själva sjukdomen (Watson & de Bruin, 
2007). Det var vanligt att behandla sig flera gånger om dagen, och det skapade 
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frustration. Det ansågs vara tids- och energikrävande, och många upplevde att 
behandlingen inte hjälpte eller till och med förvärrade tillståndet. Det kunde leda 
till ledsamhet, förtvivlan och känslan att vilja ge upp. På grund av behandlingen 
var personerna tvungna att byta kläder oftare än vad som ansågs vara normalt, och 
även hemmet behövdes städas extra mycket på grund av hudavlagringar, 
blodfläckar och kladdiga salvor (Klopstad et al., 2002). Hudavlagringarna 
hamnade på golv, stolar och i sängar (Uttjek et al., 2007).  

“The only thing you think of is scratching, bathing, and 
putting on ointment, then putting on more ointment, bathing, 
scratching, and slathering on ointment yet again. It’s in your 
head 24 hours a day. You shut yourself off behind a self-
constructed wall—at home you may even shut yourself in 
behind the bathroom door” (Klopstad et al., 2002, s. 256).     

 Någon ansåg att procedurerna hade blivit en del av vardagen och till en rutin. Det 
gick att lära sig att leva med att det tog lite längre tid att göra sig i ordning (Uttjek 
et al., 2007). De personer som inte lärt sig att hantera sjukdomen kunde känna ett 
misslyckande över det, och känna sig utbrända eller likgiltiga (Klopstad et al., 
2002). 

Känslor av uppgivenhet och frustration 
Flertalet av personerna fick sin sjukdom under unga år, och många hade ingen 
partner. De upplevde det som förödande att vara ung, singel, och drabbas av en 
motbjudande och obotlig hudsjukdom (Watson & de Bruin, 2007). Någon var 
frustrerad över att inte kunna hantera komplikationer och konflikter, eftersom det 
gjorde sjukdomen värre. Detta gjorde att personen kände sig tvungen att dra sig 
undan. Det skapade upprörda känslor eftersom viljan att hantera konflikter fanns, 
men sjukdomen tillät det inte. Många upplevde uppgivenhet över att det inte fanns 
något sätt att komma ifrån sjukdomen (Klopstad et al. 2002). Personerna kände 
sig utom kontroll, dels för sjukdomens nyckfullhet, och dels för att sjukdomen är 
obotlig (Magin, Adams, Heading, Pond och Smith, 2009). Personerna vet aldrig 
om sjukdomen kommer att förvärras eller bli bättre, och om behandlingen 
kommer hjälpa eller inte. Denna oförutsägbarhet gjorde att personerna kände sig 
maktlösa och det skapade frustration (Chrissopoulos & Cleaver, 1996). 
Frustrationen över sjukdomen kunde byggas upp under flera veckor, och till slut 
nå total frustration på grund av sjukdomens symtom, behandlingar och 
begränsningar (Klopstad et al., 2002). Sjukdomen kunde leda till depression och 
dödstankar (Magin, Adams, Heading, Pond och Smith, 2009).Några av personerna 
kände inte igen sig själva och ansåg att sjukdomen hade orsakat 
personlighetsförändring (Klopstad et al., 2002). 
  

“At times the torment from my skin would be so bad I’d just 
think death would be better than this. I would be better to be 
dead than be this horrible torment that you can’t escape night, 
day” (Magin, Adams, Heading, Pond & Smith, 2009, s. 156). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med sjukdomen 
psoriasis. Metoden var litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Forsberg och 
Wengström (2008) beskriver denna metod som ett möjligt tillvägagångssätt för att 
få en djupare förståelse för människors upplevelser. Enligt Friberg (2006) kan en  
negativ aspekt med litteraturstudie med kvalitativ ansats vara att resultatet kan 
misstolkas eftersom det finns en avsaknad av kroppsrörelser, mimik samt tonläge i 
rösten i textmaterialet. Den ursprungliga tanken var att utföra en intervjustudie. 
En intervjustudie tar dock lång tid att genomföra och det ansågs därför inte finnas 
tid till detta.  

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av samma sökord och kombinationer av 
dessa sökord i de tre databaserna MEDLINE, CINAHL och PSYCHINFO, men 
relevanta artiklar återfanns endast i databasen CINAHL. Användning av mer än 
en databas är till fördel eftersom det ökar utbudet av artiklar (Willman et al., 
2011), dessvärre blev det inte så i föreliggande studie eftersom endast en databas 
kom till användning. Kanske hade sökresultatet blivit annorlunda med 
förhoppningsvis fler träffar om ytterligare sökord hade använts. Det fanns 
svårigheter att hitta adekvata sökord, trots att hjälp av bibliotekspersonal erhölls. 
Kanske går detta att relatera till att det inte finns så mycket skrivet inom området, 
som är analyserat med en kvalitativ metod. 

En manuell sökning gjordes också för att hitta fler relevanta artiklar. Enligt 
Forsberg och Wengström (2008) kan det vara till fördel att gå igenom de 
referenser som någon annan relevant artikel har använt för att undersöka om det 
finns fler relevanta artiklar där. En fundering som uppkom under den manuella 
sökningen var ifall de artiklar som hittades manuellt hade genomgått peer 
reviewed.Vid noggrannare undersökning av artiklarna i PubMed framgick det att 
artiklarna var indexerade i MEDLINE. Detta bidrog till att dra slutsatsen att även 
dessa artiklar hade genomgått  peer reviewed.  

Vid databassökningen användes booleska sökoperatorer såsom AND som 
användes när till exempel orden psoriasis och upplevelser skulle kombineras. 
Detta är till fördel för att få ett mer avgränsat område dock funderades det över 
om användningen av sökoperatoren AND gjorde så att relevanta artiklar missades.  

 Den ursprungliga tanken var att endast inkludera studier med publiceringsår efter 
2000 och framåt, samt att åldersgränsen på intervjudeltagarna i studierna inte 
skulle understiga 18 år. Dessa limitationer fick dock tas bort eftersom det fanns 
svårigheter att finna tillräckligt med artiklar. Genom att ta bort dessa limitationer 
breddades utbudet av artiklar. Många av artiklarna hade dessvärre kvantitativ 
analysmetod, vilket inte passade syftet, likaså var många artiklar medicinska 
studier och exkluderades av den anledningen. 

Tre av de utvalda tio artiklarna innehöll förutom sjukdomen psoriasis även 
hudsjukdomarna acne och eksem. I dessa artiklar var det väl avgränsat vad som 
handlade om sjukdomen psoriasis, och därför ansågs dessa artiklar vara av 
relevans till studien. I dessa artiklar användes endast de delar som handlade om 
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sjukdomen psoriasis. Dessa tre artiklar och ytterligare en var skrivna av samma 
forskarlag, vilket kan ses som en negativ aspekt eftersom resultatets bredd  
begränsas. När samma personer skriver kan detta medföra likartade tolkningar 
eftersom de hela tiden har samma förförståelse för ämnet. Det medför heller ingen 
mångfald med skilda tankesätt. Dessa artiklar valdes trots detta att användas dels 
för att artiklarnas innehåll skilde sig åt, dels för att tillgången på artiklar inte var 
riklig. 

Två andra valda artiklar publicerades före år 2000, en från 1985, och en från 
1996. Eftersom innehållet i dessa artiklar inte skilde sig i relevans mot de nyare 
artiklarna valdes trots detta båda två att tas med. Artikeln från 1996 har valt att 
endast presentera en av sex intervjuer i sitt resultat. Denna ansågs ändå vara 
värdefull eftersom den väl beskrev personens upplevelser och därför bidrog till 
resultatet i föreliggande studie.  

Alla artiklar som användes var skrivna på engelska. Enligt Friberg (2006) är 
engelskan det officiella språket inom vetenskapen. Artiklarna som användes i 
föreliggande studie är genomförda i tre olika världsdelar, Europa, Oceanien samt 
Afrika. En fördel med att artiklarna kommer från spridda delar av världen är att 
föreliggande studie kan anses ha ett bredare och mer globalt resultat. Det är dock 
svårt att avgöra om förhållandena skiljer sig i de olika länderna. Enligt Namazi 
(2004) är sjukdomen psoriasis ovanlig i Afrika, särskilt i den västra delen. I en 
jämförelse mellan Ghana och England visade det sig att sjukdomen psoriasis var 
betydligt vanligare i England än i Ghana. Det tros ha att göra med genetiska 
faktorer och kost (ibid.). Kanske kan dessa skillnader påverka personers 
upplevelser av sjukdomen. Exempelvis kanske upplevelser av stigmatisering är 
starkare i länder där sjukdomen är mer ovanlig.  

Den sammanlagda ålderintervallen av intervjudeltagarna i de valda artiklarna blev 
11- 80 år. Då åldersintervallen är omfattande fångas upplevelser av sjukdomen 
från många olika åldrar vilket kan ses som positivt. Dock kan frågan ställas om 
likhetstecken kan dras mellan de upplevelser en person som är elva år upplever 
och en person som är 80 år.   

Willman et al. (2011) kvalitetsgranskningsprotokoll visade sig vara användbart då 
artiklarna skulle kvalitetsgranskas. Frågorna i formuläret var lätta att ställa till 
texten och utan några större svårigheter kunde granskningen av artiklarna 
genomföras. Enligt Willman et al. (2011) går det dock aldrig att komma ifrån att 
den person som granskar artiklarna kan undervärdera eller övervärdera vissa 
faktorer. På så sätt kanske kvalitetsgranskningen hade fått ett annat resultat om 
den genomförts av någon annan. 

Valet att göra en manifest innehållsanalys ansågs vara lämpligt då det inte fanns 
för avsikt att tolka texterna. Det upplevdes dock vara svårt under studiens gång att 
förhålla sig till det uppenbara i texten utan att tolka mellan raderna i takt med att  
en förförståelse för ämnet skapades. Om en latent innehållsanalys hade använts 
hade det varit tillåtet att tolka mellan raderna. Dock hade det kunnat leda till 
misstolkningar av personernas upplevelser i artiklarna. För att inte riskera att göra 
misstolkningar valdes därför en manifest innehållsanalys. 
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Valet att använda Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 
innehållsanalys var till fördel då den ansågs vara lätt att förstå. Subkategorier 
uteslöts då de ansågs vara överflödiga eftersom de blev snarlika kategorierna. Det 
som kan anses vara negativt med att utesluta subkategorier kan enligt Olsson och 
Sörensen (2011) vara att avgränsningen kan bli för bred i kategorierna, vilket gör 
att textmaterialet under kategorin kan anses vara spretande. Om subkategorierna 
används kan dessa utgöra underrubriker i resultatet, vilket kan bidra till att 
textmaterialet blir mer specifikt. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer att många upplevde att de skämdes över sin kropp på 
grund av de utslag som sjukdomen psoriasis medförde. Synligheten av sjukdomen 
ansågs vara det värsta med sjukdomen. Personerna skämdes även över de 
hudavlagringar som utslagen lämnade efter sig på kläder och möbler. Många 
försökte skyla utslagen med kläder som var täckande, och som var ljusa i färgerna 
så att inte hudavlagringarna syntes. Vidare visar resultatet att vissa personer 
slutade skämmas över sin kropp med åldern. Fortune, Richards och Griffiths 
(2005) bekräftar att personer med psoriasis skäms över att sjukdomen syns. 
Koblenzer (2005) menar att utslag i hårbotten, nacken och runt könsorganet är de 
områden som upprör mest. Dahlberg et al. (2003) menar att det är först då 
människan upplever ett lidande som kroppen blir märkbar för oss. Då livet präglas 
av ett lidande förloras den naturliga hållning där kroppen ”bara finns där”, och 
människan obehindrat kan delta i olika aktiviteter. Bortsett från symtom och 
diagnos kan därför sjukdom handla om en förlorad tillgång till livet och världen. 
Koblenzer (2005) och Ryan (2010) understryker att hudavlagringarna som hela 
tiden måste tas bort eftersom de hamnar på kläder och möbler är en ständig 
påminnelse av sjukdomen och att detta många gånger upplevs skamfullt. Fortune 
et al.(2005) menar att sjukdomen psoriasis tenderar att påverka yngre personer 
mer än äldre personer, och personer i stabila relationer. Koblenzer (2005) 
beskriver ungdomsåren som en komplicerad tid då personen skapar sig en 
identitet och det sker många förändringar. Kroppen förändras fysiskt och 
sexualiteten utforskas. Det kan vara nog så påfrestande utan att samtidigt utveckla 
en hudsjukdom. Ginsburg och Link (1989) menar att om sjukdomen debuterar då 
personen är äldre kan det betyda att hon/han inte är lika känslig för vad andra 
tycker om sjukdomen eftersom äldre personer ofta är mer trygga i sin livsstil och 
har mer livserfarenhet.  

Vidare visar resultatet att personerna upplevde isolering och stigmatisering. 
Personerna blev emellanåt osociala och undvek att gå ut och träffa folk. 
Sjukdomen begränsade på så sätt personernas sociala liv. Stigmatisering hade 
upplevts då andra människor hade tittat på deras symtom och trott att de var 
smittsamma eller att de hade dålig hygien. Personerna saknade ofta förståelse från 
andra människor och de kände sig ofta ensamma i sin sjukdom. Basavaraj, Navya 
och Rashmi (2011) menar att upplevelser av att skämmas och ha försämrat 
självförtroende kan resultera i störningar i det dagliga livet såsom att personen 
isolerar sig. Personer med sjukdomen psoriasis kan exempelvis undvika att söka 
jobb och även undvika vissa aktiviteter såsom att bada i offentliga bassänger. I en 
studie av Ginsburg och Link (1989) framkommer vidare att upplevelser av 
stigmatisering gör att personerna får en mindre positiv inställning till sin sjukdom. 
Stigmatisering utgör ofta orsak till personernas rädsla för vad andra tycker och 



 

14 
 

tänker om deras sjukdom. Stigmatisering kan också leda till känslor som skuld, 
skam och känslan av att vara defekt. Dock finns det vissa personer med 
sjukdomen psoriasis som inte alls upplevt stigmatisering. I studien av Ginsburg 
och Link (1989) kan inte avgöras om det beror på förnekelse, en bibehållen 
optimism, eller om personerna verkligen aldrig har blivit stigmatiserade i 
samhället. Dahlberg et al. (2003) menar att ensamheten är existentiell och ingen 
kan dela personens sjukdomslidande. Sjukdomslidandet är också ett socialt 
lidande. Folk drar sig gärna undan från den person som är sjuk. Sjukdomen 
medför ofta känslor av exempelvis hopplöshet, skuld, skam, saknad och 
osäkerhet, och dessa känslor bär personen ofta ensam (ibid.). I studien av 
Ginsburg och Link (1989) är det cirka hälften av deltagarna som säger att de 
känner sig ensamma i sin sjukdom, och hälften som inte håller med.   

 I resultatet visas det att personerna upplevde att vardagen var påfrestande. En del 
upplevde smärta i leder och det skapade förtvivlan, och begränsade deras liv 
fysiskt. För vissa var även klåda en plåga. Sjukdomen ansågs även vara tids- och 
energikrävande. Det var vanligt att personerna behandlade sig flera gånger 
dagligen med salvor som upplevdes vara illaluktande, missfärgade huden och var 
kladdiga. Personerna upplevde att de var tvugna att tvätta och städa i större 
utsträckning på grund av hudavlagringar, blodfläckar och kladdiga salvor. 
Basavaraj, Navya och Rashmi (2011) bekräftar att smärta orsakad av sjukdomen 
psoriasis kan leda till att personerna blir immobiliserade. Fried, Gupta och Gupta 
(2005) påstår att klåda kan upplevas som det värsta symtomet av sjukdomen 
psoriasis. Detta motsäger det som framkommit i resultatet av föreliggande studie 
då synligheten ansågs vara den värsta företeelsen av sjukdomen. Ginsburg och 
Link (1989) poängterar att behandlingen med salvor och krämer kan upplevas 
kladdiga och att behandlingen kan leda till frustration och missnöje. Ryan (2010) 
beskriver vidare att behandlingen anses vara ansträngande och att det kan vara 
svårt att anpassa sig till den. Salvorna anses många gånger vara en omständligare 
behandlingsform än exempelvis att ta en tablett.  

Resultatet visar att många av personerna upplevde uppgivenhet och frustration 
över sin sjukdom. Sjukdomens obotlighet och nyckfullhet kunde skapa känslor av 
uppgivenhet. Personerna kunde emellanåt bli frustrerade på grund av sjukdomens 
symtom, behandling och de begränsningar som den medförde. Frandsen (2002) 
menar att sjukdomen psoriasis har sitt eget förlopp, och den osäkerhet som 
sjukdomen förorsakar är inte lätt att leva med. Det är en konstant kamp om 
kroppen och en hantering av denna osäkerhet. Dahlberg et al. (2003) menar att då 
kroppen upplevs vara förändrad och personen inte känner igen sig i sin egen 
kropp kan detta liknas vid att vara sårbar. Det kan kännas som att leva under ett 
existentiellt hot. Personen kan inte längre lita på sin kropp, kontrollen tappas och 
personen slits mellan hopp och förtvivlan. Frandsen (2002) påstår att det är 
obotligheten och nyckfullheten i sjukdomens utbredning som det det mest 
problematiska med sjukdomen.  

SLUTSATS 
De upplevelser som framkommit av att undersöka hur det är leva med sjukdomen 
psoriasis kan sammanfattas med att personerna skäms över sin kropp på grund av 
fjällande utslag och hudavlagringar som hamnar överallt. Personernas sociala liv 
tar skada eftersom personerna ibland isolerar sig då de inte vill visa sig, samt att 
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de stigmatiseras i samhället. Sjukdomen kan orsaka smärta och klåda. En bättre 
förståelse för personernas livsvärld kan bidra till en bättre vård där personerna 
känner sig mer förstådda. 

Omvårdnadsforskningen inom ämnet är begränsad. Den forskning som det finns 
mest av om sjukdomen psoriasis har kvantitativ metod och beskriver därför inte 
personernas upplevelser på ett djupare plan, eller är medicinsk och handlar om 
behandling. Vidare forskning behövs därför i form av empiriska intervjustudier 
för att belysa detta ämne så att personerna ska få den stöttning de behöver inom 
vården.  
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ARTIKELSÖKNING         

DATABAS    
 

SÖKORD/KOMBINATIONER  
 

ANTAL TRÄFFAR GRANSKADE 
ARTIKLAR  

 

VALDA ARTIKLAR 

CINAHL  Psoriasis  365 0 0 

CINAHL  Experiences  14594 0 0 

CINAHL  Psoriasis AND Experiences  7 7 1 

CINAHL Psychological  27599  0 0 

CINAHL Psoriasis AND Psychological 27 27 2 

CINAHL Living with 15108 0 0 

CINAHL Psoriasis AND Living with 10 3 0 

CINAHL MH ”Attitude” OR ”attitude” 21151 0 0 

CINAHL MH ”Attitude” OR ”attitude” AND 
MH “Psoriasis” OR “psoriasis”   

11 3 1 

CINAHL Anxiety  22640 0 0 

CINAHL Psoriasis AND Anxiety 8 1 0 

CINAHL Interviews  31816 0 0 

CINAHL Psoriasis AND Interviews  8 0 0 
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ARTIKELSÖKNING          

DATABAS    
 

SÖKORD/KOMBINATIONER  
 

ANTAL TRÄFFAR GRANSKADE 
ARTIKLAR  

 

VALDA ARTIKLAR 

CINAHL MH ”Suffering” OR ”Suffering”  2830 0 0 

CINAHL Psoriasis AND MH ”Suffering” OR 
”Suffering”  

6 0 0 

CINAHL MH “Psoriasis” OR “psoriasis”  385 0 0 

CINAHL MH “Interviews” OR “interviews” 31880 0 0 

CINAHL MH “Psoriasis” OR “psoriasis” 
AND MH “Interviews” OR 
“interviews” 

9 0 0 

CINAHL Bodily Suffering  3 1 1 

CINAHL  MH “Stigma” OR “Stigma” 2230 0 0 

CINAHL  MH “Psoriasis” OR “Psoriasis” 
AND MH “Stigma” OR “Stigma” 

2 0 0 

CINAHL Visibility  243 0 0 

CINAHL MH “Psoriasis” OR “Psoriasis” 
AND Visibility  

0 0 0 

CINAHL Coping  9701 0 0 

          BILAGA 1 2:3
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ARTIKELSÖKNING         

DATABAS    
 

SÖKORD/KOMBINATIONER  
 

ANTAL TRÄFFAR GRANSKADE 
ARTIKLAR  

 

VALDA ARTIKLAR 

CINAHL MH “Psoriasis” OR “Psoriasis” 
AND Coping  

11 0 0 

CINAHL  MH “Quality of life” OR “Quality 
of life”  

12571 0 0 

CINAHL MH “Psoriasis” OR “Psoriasis” 
AND MH “Quality of life” OR 
“Quality of life” 

36 5 0 

Manuell sökning/ 
PubMed 

- - - 5 

 

Sökningar gjordes även i MEDLINE och PSYCHINFO med ovanstående sökord, dock utan resultat.Vissa av artiklarna hade påträffats tidigare 
under sökningen i CINAHL. 
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ARTIKELÖVERSIKT          

Författare/år/land        
       

 

Titel Tidsskrift Syfte  
 

Metod Resultat Kvalitet 

Uttjek, M., Nygren, L., Stenberg, B., & 
Dufåker, M. (2007) Sverige 

Marked by visibility 
of psoriasis in 
everyday life.  

Quality Health 
Research  

“/…/a sociological 
approach to the 
individual´s everyday 
life with 
psoriasis/…/”   

Intervjustudie, 18 
deltagare.  

Fem kategorier 
framkom i resultatet; 
“Marked by visibility”, 
”Joint changes”, 
”Adjustment”, 
”Routinization”, och 
“Quality of life”.  

Bra 

Klopstad Wahl, A., Gjengdal, E., & Rokne 
Hanestad, B. (2002) Norge 

The bodily suffering 
of living with severe 
psoriasis: In-depth 
interviews with 22 
hospitalized patients 
with psoriasis. 

Quality Health 
Research 

“/…/ focusing on 
patients with severe 
psoriasis in an acute 
phase and their 
experience of living 
with the disease.” 

Intervjustudie, 22 
deltagare.  

Fem kategorier 
framkom i resultatet; 
”Bodily suffering”, 
”The visible body”, 
”Social Vulnerability”, 
Staying on an even 
keel” och ”An all-
consuming disease.   

Bra 

Magin, P., Heading, G., Adams, J., & Pond, D. 
(2010) Australien 

Sex and the skin: A 
qualitative study of 
patients with acne, 
psoriasis and atopic 
eczema. 

Psychology, Health 
& Medicine 

“/…/we explored the 
effects of acne, 
psoriasis and atopic 
eczema upon sexual 
functioning and 
sexual relationships 
in the context of a 
wider exploration of 
the psychological 
sequelae of these 
diseases.” 

Intervjustudie, 62 
deltagare. 29 med 
psoriasis, 26 med acne 
och 7 med atopiskt 
eksem.   

Två kategorier, med 
subkategorier, framkom 
i resultatet; 
”Participants with 
acne”, ”Participants 
with psoriasis or atopic 
eczema”.  

Medel 

 

            

          BILAGA 2 1:4 
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ARTIKELÖVERSIKT         

Författare/år/land        
       

 

Titel Tidsskrift Syfte  
 

Metod Resultat Kvalitet 

Magin, P., Adams, J., Heading, G., Pond, D., 
& Smith, W. (2009) Australien 

The psychological 
sequelae of psoriasis: 
Results of a 
qualitative study.  

Psychology, Health 
& Medicine  

“/…/to investigate 
the psychological 
comorbidities in 
psoriasis in patients 
from general (family) 
practices and 
specialist 
dermatology 
practices/…/” 

Intervjustudie, 29 
deltagare.   

Åtta kategorier, med 
subkategorier framkom i 
resultatet. Fyra av dem;  
“Appearance, the ideal 
of ’perfect skin’, 
symtoms and 
psychological 
morbidity”, “Self-image, 
self-esteem and self 
identity”, 
“Embarrassment, shame 
and self – 
consciousness”, 
“Behavioural 
consequences”, 
“Depression and 
anxiety” m.fl.   

Bra 

 

Fox, F., Rumsey, N., & Morris, M. (2006) 
England 

"Ur skin is the thing 
that everyone sees 
and you cant change 
it!": Exploring the 
appearance-related 
concerns of young 
people with 
psoriasis. 

Developmental 
Neurorehabilitation 

“Using a grounded 
theory approach, this 
study facilitated 
group discussions 
between adolescents 
with psoriasis in 
order to rapidly 
indentify themes 
about their support 
needs”.    

Tre online fokus-
grupper följdes i ett 
realtidsforum. Totalt 8 
deltagare.  

Tre kategorier framkom i 
resultatet; ”It & Me”, ”It 
& Us” och Us & Them”.  

Bra 
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Författare/år/land        Titel Tidsskrift Syfte  
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Magin, P., Adams, J., Heading, G., Pond, 
D., & Smith, W. (2008) Australien 

 

Experiences of 
appearance-related 
teasing and bullying 
in skin diseases and 
their psychological 
sequelae: results of 
a qualitative study. 

Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 

“/…/to explore the 
experiences of 
teasing and bullying 
in patients with acne, 
psoriasis and 
eczema, and the role 
of appearance-related 
teasing and bullying 
as mediators of 
psychological 
morbidity in these 
patients”. 

Intervjustudie, 62 
deltagare. 29 med 
psoriasis, 26 med 
acne och 7 med 
atopiskt eksem.   

Sju kategorier 
framkom i resultatet. 
Tre av dem; ”The 
universally negative 
nature of the 
teasing”, “Teasing as 
an instrument of 
social exclusion” och 
“The use of teasing 
as a means of 
establishing or 
enforcing power 
relationships” m.fl.  

Medel 

 

Magin, P., Adams, J., Heading, G., & 
Pond, D. (2011) Australien 

‘Perfect skin’, the 
media and patients 
with skin disease: a 
qualitative studyn of 
patients with acne, 
psoriasis and atopic 
eczema.  

Australian Journal of 
Primary Health 

“/…/ to explore the 
psychological effects 
of skin disease”. 

Intervjustudie, 62 
deltagare. 29 med 
psoriasis, 26 med 
acne och 7 med 
atopiskt eksem.   

Fem kategorier 
framkom i resultatet: 
”Societal ideal”, 
”Role of the media”, 
”Stigmatisation and 
ofther psychological 
sequelae”, 
”Appreciation of the 
falsity of media 
representations of the 
ideal”, och ”Male 
respondens”. 

Bra 
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ARTIKELÖVERSIKT  

Författare/år/land        
       

 

Titel Tidsskrift Syfte  
 

Metod Resultat Kvalitet 

Watson, T., & de Bruin, G. (2007) Syd 
Afrika  

Impact of Cutaneous 
Disease of the Self-
Concept: An 
Existential- 
Phenomenological 
Study of Men and 
Women with 
Psoriasis.  

Dermatology 
nursing 

“/…/to focus on the 
meaning-making 
experience of men 
and women who 
suffer from 
psoriasis and the 
impact on the 
various dimensions 
of the self-
concept”. 

Intervjustudie, 7 
deltagare.  

En kategori framkom i 
resultatet: “Impact of 
psoriasis on the self-
concept evaluations”.  

Bra  

Chrissopoulos, A., & Cleaver, G. (1996) 
Sydafrika 

Psoriasis: 
experiencing a 
chronic skin disease. 

Curationis “/…/ to describe the 
everyday 
experiences of a 
person with 
psoriasis”. 

Intervjustudie, 1 
deltagare.  

14 kategorier framkom i 
resultatet. Tre av dem; 
”Disruption of an 
existing lifestyle”, 
“Unpredictability of 
life”, och ”Loss of 
control over life” m.fl.  

Bra 

Jowett, S., & Ryan, T. (1985) England Skin disease and 
handicap: an analysis 
of the inpact of skin 
conditions 

Social science & 
medicine 

“/…/ to quantify the 
handicapping effect 
of skin conditions 
in a far more 
rigorous way then 
had previously been 
attempted”. 

Intervjustudie, 100 
deltagare, 38 med 
psoriasis, 32 med 
eksem och 30 med 
acne.   

Sju kategorier framkom i 
resultatet. Fyra av dem: 
”Experiences of the 
disorder”, 
”Employment”, 
”Expressive disability”, 
”Shame/embarrassment”, 
och “Interpersonal 
relationships” m.fl. 

Medel 

 

                                                                                                                                                                                                               BILAGA 2 4:4 
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EXEMPEL PÅ INNEHÅLLSANALYS        

Meningsenhet    
 

Kondensering Kodning Kategori  
 

The participants became sad and tried to cover the 
rashes with clothes such as long-sleeved shirts and 
trousers or dark stockings.  
Uttjek, M., Nygren, L., Stenberg, B., & Dufåker, M. 
(2007) 

Personerna försökte dölja utslagen med kläder som 
var täckande. 

Personerna försökte dölja utslagen, Upplevelser av att skämmas över sin kropp 

“Media stuff and the advertisements for the soft skin on 
television makes me feel embarrassed . . . it also makes 
me feel less attractive sexually to people, because I’m 
not the ideal, I’m not the perfect image”. 
Magin, P., Adams, J., Heading, G., Pond, D., & Smith, 
W. (2009) 

På grund utav samhällets ideal av den perfekta 
huden, känner jag mig generad och mindre sexuellt 
attraktiv. 

Samhällets ideal får mig att känna mig oattraktiv.  

 

Upplevelser av att skämmas över sin kropp 

“I feel unclean and sticky. Touching the rash disgusts 
me”.  
Klopstad Wahl, A., Gjengdal, E., & Rokne Hanestad, B. 
(2002) 

Jag känner mig ofräsh. Att röra utslagen äcklar mig.  Min kropp äcklar mig. Upplevelser av att äcklas av sin kropp 

As the psoriasis spread, participants came to redefine 
their skin condition as something invasive, intrusive, 
violating and disgusting.  
Watson, T., & de Bruin, G. (2007) 

Då psoriasisen spred sig kände personerna att deras 
tillstånd var angripande, kränkande och äckligt.  

Spridning av sjukdomen var angripande och 
äcklande.  

Upplevelser av att äcklas av sin kropp 

Social confidence is lost and this leads to a sense of 
isolation and anxiety. Interpersonal contacts is 
associated with emotional discomfort and shame. 
Chrissopoulos, A., & Cleaver, G. (1996) 

Det sociala självförtroendet är borta och det medför 
känslor av isolering och ångest. Personliga 
kontakter förknippas med känslor av obekvämhet 
och skam. 

Svårigheter med i det sociala livet  Känslor av isolering och stigmatisering 
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EXEMPEL PÅ INNEHÅLLSANALYS        

Meningsenhet    
 

Kondensering Kodning Kategori  
 

 

“They used to say “You have leprosy.” That is what I 
remember, but they used other expressions, as well. And 
I became sad”.  
Uttjek, M., Nygren, L., Stenberg, B., & Dufåker, M. 
(2007) 

De sa ”du är spetälsk” och det gjorde mig ledsen.  Ledsen av att bli retad Känslor av isolering och stigmatisering 

In addition to daily treatment of the disease, in many 
cases it was necessary to wash and change clothes far 
more frequently than what it is otherwise considered 
normal. Extra cleaning in the home was often also 
indicated, owing to peeling skin, bloodstains, and messy 
ointments.  
Klopstad Wahl, A., Gjengdal, E., & Rokne Hanestad, B. 
(2002) 

Personerna blev på grund av daglig behandling, 
hudavlagringar och blodfläckar, tvungna att byta 
kläder och städa mer än vad som ansågs vara 
normalt.  

Personerna blev tvungna att byta kläder och städa 
mer än normalt.  

En påfrestande vardag 

The course of psoriasis and the results of the treatment 
are uncertain. Subject: “Then it [the psoriasis] worsens. 
Then it gets better.” 
Chrissopoulos, A., & Cleaver, G. (1996) 

Sjukdomens förlopp och resultat av behandlig är 
oviss. Först blir det bättre sen sämre.  

Påfrestande att sjukdom och behandling är oviss. En påfrestande vardag 

“At times the torment from my skin would be so bad I’d 
just think death would be better than this. I would be 
better to be dead than be this horrible torment that you 
can’t escape night, day”. 
Magin, P., Adams, J., Heading, G., Pond, D., & Smith, 
W. (2009)  

Ibland plågade huden mig så mycket att jag tänkte 
att det skulle vara bättre att vara död.  

Plågan från huden kan leda till dödstankar.  Känslor av uppgivenhet och frustration 

“I have to avoid getting mixed up in complications and 
conflicts because they cause my skin to break out. But I 
would like to face the confrontations. One should face 
confrontations, but my skin just can´t take it. That makes 
me mad”.  
Klopstad Wahl, A., Gjengdal, E., & Rokne Hanestad, B. 
(2002) 

Jag måste undvika komplikationer och konflikter 
eftersom sjukdomen förvärras. Det gör mig 
frustrerad.   

 Att inte kunna hantera konflikter frustrerar.  Känslor av uppgivenhet och frustration 
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KVALITETSGRANSKNINGSFORMULÄR 
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