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Abstrakt 

Introduktion: Psoriasis är en hudsjukdom som drabbar en till fyra procent av världens 

befolkning. Symptomen av psoriasis visar sig på huden vilket är ett stort och synligt organ hos 

människan. En frisk och välmående hud är viktigt för människans fysiska- och psykiska 

välmående. Syfte: Att beskriva människors upplevelser av att leva med psoriasis. Metod: 

Litteraturstudien genomfördes enligt Graneheim och Lundmans metod för kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Resultat: Litteraturstudien visade att människor med 

psoriasis kan ha upplevelser av att bli sedd och behandlad som annorlunda och upplevelser av att 

känna sig hindrad av en förändrad kropp. Resultatet visade även att det fanns känslor av att inte 

få den hjälp och det stöd som behövs samt att en personlig livssyn kan användas för att finna kraft 

i vardagen. Slutsats: Ökad kunskap om vad det finns för upplevelser hos personer som lever med 

psoriasis kan ge vårdpersonal större förståelse för de behov som individerna uttrycker. Att lyssna 

till dessa individers uttryckta behov och vara uppmärksam på behov av stöttning både fysiskt och 

psykiskt skulle bidra till en bättre omvårdnad här hela människan tas i beaktande. Att ta vara på 

varje individs egna resurser och förmågor skulle kunna användas som medel för stöttning till att 

finna kraft i vardagen. 

 

 

 

 

Nyckelord: Psoriasis, upplevelser, kvalitativ litteraturstudie, inifrånperspektiv, sjuksköterska, 

omvårdnad. 
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Ett centralt område inom omvårdnad är människan och dess förhållande till sin egen kropp. 

Kroppen kan ses både som ett objekt, för sig själv och andra, och som en subjektiv upplevelse. 

För att kunna uppnå en förståelse av den egna kroppen krävs att balansgången mellan de båda 

sidorna fungerar (McDonald & McIntyre, 2001). Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan fyra 

grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och 

att lindra lidande (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2012). Att känna sorg och lidande över 

att drabbas av sjukdom eller annan ohälsa är vanligt och brukar beskrivas med begreppet 

sjukdomslidande. Sjukdomslidande kan upplevas och yttra sig på varierande sätt hos olika 

individer. Den som drabbas av sjukdom känner ofta förakt och sorg över att kroppen förändras 

och inte längre går att lita på som tidigare. Kontrollen över den egna kroppen blir förlorad 

(Dahlberg, et al., 2007). Denna litteraturstudie syftar till att belysa människors upplevelser av att 

leva med psoriasis. Sjukdom bidrar ofta till ett stort lidande för patienten och ett av 

sjuksköterskans huvudområden är att lindra lidande. Detta gör det viktigt att som sjuksköterska 

ha kunskap om hur psoriasis kan yttra sig och hur detta kan upplevas av de drabbade. Att ha 

kunskap om detta är även viktigt för att kunna identifiera behov samt ge patienten bästa möjliga 

omvårdnad. 

 

När människor är friska tas kroppen och livet många gånger förgivet, vid ohälsa eller sjukdom 

förändras detta. Att drabbas av sjukdom kan inbringa känslor av att vara hindrad från att fortsätta 

leva livet som förut. Sjukdom medför ofta även hinder- och förlustkänslor för den drabbade. 

Förlust blir därmed en central del i livet.  Förlustkänslan kan påverka kontrollen av det normala i 

vardagen som fritidsaktiviteter, framtidsplaner och det sociala livet. En känsla av att 

prestationsförmågan försämras är något som förknippas med att vara sjuk (Söderberg, 1999). 

Sjukdom kan skapa en plågsam, ögonblicklig och i vissa fall outhärdlig upplevelse som upptar 

människans totala existens. Upplevelsen kan beskrivas som att när vi är friska är kroppen 

närvarande genom att vara frånvarande. Detta tillstånd förändras när vi blir sjuka eller har 

symptom som skiljer sig från normaltillståndet. Kroppen blir påtagligt närvarande och ett hinder 

i det dagliga livet (Toombs, 2013). 

 

Huden är människans största organ och motsvarar ungefär 15 procent av kroppsvikten hos en 

vuxen individ (Davies, 2007). För människan fungerar huden som en skyddande barriär genom 

att förhindra bakterier från att komma in i kroppen. Huden skyddar även de inre organen från 

skador samt reglerar kroppstemperaturen och förhindrar läckage av vitala vätskor (Nazarko, 

2008). Att ha en frisk och välmående hud spelar en stor roll för människans fysiska- och 

emotionella välmående. Att drabbas av hudsjukdom förknippas därför med en ökad psykisk- och 
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emotionell sårbarhet. Utseendet har alltid varit en viktig faktor för människor, det påverkar 

bland annat hur vi väljer att bemöta andra i vår omgivning, samt hur vi ser på oss själva. Även 

om hudsjukdomar sällan är livshotande så påverkas människan både fysiskt och psykiskt. Huden 

är ett stort och synligt organ, inte minst för människor i vår omgivning. Att drabbas av 

hudsjukdom kan därför, till skillnad från många andra sjukdomar, vara svårt att dölja för andra. 

Detta kan generera stort lidande och försämra livskvaliteten för de drabbade (Joseph, 2010). 

 

Dermatologi är läran om huden och dess sjukdomar. Det mest vanligt förekommande symptomet 

inom dermatologin är klåda, vilket även är ett vanligt symptom hos personer med psoriasis 

(Davies, 2007). Psoriasis är en kronisk, inflammatorisk, icke smittsam hudsjukdom som drabbar 

ungefär en till fyra procent av världens befolkning. Psoriasis är ett resultat av samspelet mellan 

genetiska-, miljömässiga- och immunologiska faktorer. Ordet psoriasis kommer ursprungligen 

från grekiskans “psora” som betyder klåda eller utslag. Hudsjukdomen kommer ofta i skov, 

vilket innebär att det både finns perioder med hudbesvär och symptomfria perioder (Di Meglio, 

Villanova & Nestle, 2014). Psoriasis orsakas av att cellerna i överhuvuden produceras snabbare 

än normalt. Vid psoriasis tar cellnybildningen tre till sju dagar. Samma process hos en frisk hud 

tar cirka tre till fyra veckor. Den snabba cellnybildningen gör att överflödiga hudceller dör och 

lossnar i stora sjok. När hudcellerna lossnar bildas en inflammation i huden (Watkins, 2016). 

Prevalensen för att drabbas av psoriasis är högre hos vuxna (ungefär 0,91 % till 8,5 %) jämfört 

med barn (0 % till 2,1 %). Ungefär 30 procent av alla med psoriasis har en familjehistoria där 

någon familjemedlem också har psoriasis (Traub et al., 2007). Sjukdomsprevalensen skiljer sig 

mellan olika länder och det geografiska mönstret tyder på mindre förekomst i länder som ligger 

nära ekvatorn jämfört med länder som ligger belägna längre ifrån. Detta förklaras med att UV-

strålning kan verka både förebyggande och förbättrande mot psoriasis. Tidigare har psoriasis 

ansetts påverka både män och kvinnor i samma utsträckning, men ny psoriasisforskning med 

fokus på genus visar att det i dagsläget är fler kvinnor som drabbas i åldrarna 18 år och yngre, 

medan männen mer ofta drabbas i åldrarna 18 år och uppåt (Di Meglio et al., 2014). 

 

Den mest vanligt förekommande psoriasisformen är plackpsoriasis. Ungefär 85 till 90 procent av 

alla med psoriasis har plackpsoriasis. Denna form av psoriasis kännetecknas av ovala eller 

orelbundna röda och upphöjda utslag som är täckta med silverfärgade fjäll. När fjäll lossnar 

bildas en lättblödande rodnad på huden. Utslagen kan drabba alla delar av kroppen, men 

uppkommer främst på armbågar, knän, nedre delen av ryggen och i hårbotten. Storleken på 

dessa kan variera från individ till individ (Di Meglio et al., 2014).  
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Upp mot fyrtio procent av människor med psoriasis drabbas av psoriasisatrit (PsA) inom fem till 

tio år efter sjukdomsdebuten. PsA är en kronisk, systemisk inflammationssjukdom. Sjukdomen 

uppkommer, precis som psoriasis, genom samspelet mellan genetiska- och miljömässiga 

faktorer. PsA är förknippat med symptom i leder som bidrar till smärta och svullnad. 

Inflammationen startar ofta i små leder i händer och fötter som kan medföra nedsatt 

rörelseförmåga och stelhet. Det är därför viktigt för dermatologer att upptäcka PsA i ett tidigt 

skede. Detta kan göras genom rutinmässig och regelbunden screening av psoriasispatienter. 

Röntgen kan avslöja symptom på PsA såsom juxtaarticular bennybildning. Tydliga 

nagelförändringar och svullnad av fingrar eller tår är något som bör ges uppmärksamhet då det 

är vanligt vid PsA. En tidig behandling av PsA med antireumatiska läkemedel har potential att 

bromsa sjukdomsförloppen och upprätthålla patientens livskvalité (Mease & Armstrong, 2014). 

 

Faktorer eller såkallade triggers som kan förvärra psoriasis är trauma, infektioner, stress, vissa 

typer av läkemedel, fetma, rökning och alkohol. Exempel på läkemedel som besvisats ha en 

negativ påverkan på psoriasis är icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), ACE-

hämmare och tetracykliner. Stress har stor betydelse för utvecklingen av psoriasis och kan även 

vara en utlösande faktor. Stressens betydelse är något som forskare har undersökt och diskuterat 

i många år (Watkins, 2016). Människors kunskap om psoriasis kan ha ett stort inflytande på 

utvecklingen av både fysiska- och psykiska symptom. Patientutbildning ger ökad 

patientmedvetenhet och förbättrad kunskap om psoriasis. Patientmedvetenhet kan ge ökad 

känsla av kontroll över sjukdomen och vetskap om bättre hudvårdsmetoder som påverkar 

sjukdomens tillstånd och därmed den upplevda livskvaliteten  (Skarpathiotakis et al., 2006).  

 

Psoriasis är inte en botbar sjukdom, men det finns olika behandlingsalternativ som kan mildra 

symptomen. Fuktgivande- och mjukgörande hudkrämer är en viktig del i behandlingen. Topiska 

stereoider, vitamin D-tillskott, metotrexate, ditranol och ljusbehandling med ultraviolett 

strålning är också behandlingsalternativ. Människor med lindrig psoriasis kan ofta mildra sina 

symptom med utvärtesbehandling, men de med måttlig till svår psoriasis kan behöva ytterligare 

behandling från en dermatolog. Varje persons psoriasis är unik och en effektiv behandling för 

den ena kan ge misslyckat resultat för någon annan. Behandlingen är ofta en process av försök 

och misstag för att finna en behandling eller en kombination av flera behandlingar som fungerar. 

Det kan vara motivationssänkande och skapa känslor av hopplöshet och lidande för patienter att 

inte se någon effekt trots en mängd tidskrävande åtgärder (Renton, 2013).  
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Ett av huvudområdena inom sjuksköterskans profession är att lindra lidande. Det kan vara svårt 

att sätta ord och mening på vad lidande egentligen innebär. Det finns beskrivet som “någonting 

ont” eller som ”något som inte går att förutspå”. Lidande är en kamp där patienten befinner sig i 

ett tillstånd av maktlöshet och svaghet. Forskning visar att patienter kan uppleva minskat lidande 

i en tillitsfull relation med sjukvårdspersonal. I denna relation är det viktigt att vårdaren visar 

medlidande, är lyhörd inför patientens önskemål och visar en vilja att vårda (Lindholm et al., 

1993). Som sjuksköterska ska mötet med människor utgå från ett helhetsperspektiv. Människan 

ska ses som en total sammanhållning av både kropp, själ och ande. Fokus ska därmed varken 

specifikt riktas mot kroppen, själen eller anden utan mot människan i sin helhet. Detta innebär 

att hälsan är sammankopplad till hela människan och kan formas utifrån upplevelser. Hälsa är en 

process som människan själv kan skapa och uppleva. Hälsan kan påverkas av sjukdom, smärta, 

lidande och skada, men också av fattigdom eller brist på sociala relationer (Strategi för 

sjuksköterskans hälsofrämjande arbete, 2008). 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva människors upplevelser av att leva med 

psoriasis. 
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Metod 

Denna litteraturstudie har en kvalitativ ansats eftersom den utgår från att beskriva upplevelser av 

att leva med psoriasis från ett inifrånperspektiv. En litteraturstudie kan genomföras för att 

sammanställa kunskap från forskning inom ett visst fokusområde (Polit & Beck, 2012, s. 61-62). 

Denna studie genomfördes med en metod för litteraturstudier där en systematisk sökning och 

kvalitetsgranskning av litteratur ingick. Data från de identifierade studierna analyserades med en 

metod för innehållsanalys med manifest ansats (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med en pilotsökning i databasen Cinahl och Google Scholar. Det är 

fördelaktigt att inleda ett arbete med en pilotsökning för att undersöka vad som finns studerat 

inom ett visst område samt identifiera eventuella kunskapsluckor (Backman, 2016, s. 30-31). 

Genom pilotsökningen kontrollerades att det genomförts forskning som svarade mot det 

formulerade syftet. En systematisk sökning utfördes sedan i databaserna Cinahl, PubMed och 

Psycinfo för att hitta vetenskaliga artiklar inom det valda området. Elektroniska databaser är 

användbara verktyg för att söka forskning inom bland annat omvårdnad (Willman et al., 2011, s. 

81). 

Databasen Svensk MeSH användes som verktyg för att hitta korrekta medicinska termer för att 

utforma adekvata sökord till den systematiska litteratursökningen. Det är viktigt att använda sig 

av rätt medicinska termer för att få en väl utformad sökning (Backman, 2016, s. 30-31). Utifrån 

det formulerade syftet och de medicinska termerna som identifierades inom området utformades 

sökorden “psoriasis”, “patient’s experience*” “experience*” “adaptation, physiological”, “living 

with” “dealing with” och “experience of”. Sökorden kombinerades på olika sätt tillsammans 

med de booleska operatorerna AND och OR i databaserna Cinahl, PubMed och Psycinfo, se 

tabell 1. 

 

I den systematiska litteratursökningen gjordes en begränsning till artiklar som var vetenskapligt 

granskade, skrivna på engelska och gick att ladda ner i full text. Både män och kvinnor i alla 

åldrar inkluderades i sökningen. Sökningarna resulterade i totalt 119 artiklar, se tabell 

1.  Inklusions- och exklusionskriterier är användbara för att hitta relevant och specifik litteratur 

till en datainsamling (William & Stoltz, 2011, s. 78-79). För att kunna bedöma om de artiklar en 

systematisk litteratursökning resulterar i är relevanta för ämnet kan en screening genomföras där 

artiklarnas olika delar studeras (Polit & Beck, 2012, s. 104-105). En genomgång av samtliga 

artiklars rubriker och abstrakt genomfördes för att bedöma vilka artiklar som svarade mot det 
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formulerade syftet. De artiklar som inte svarade på syftet samt var kvantitativa valdes bort, detta 

resulterade i att sju artiklar valdes.  

 

Tabell 1. Översikt av systematisk litteratursökning 

Söknr **) Sökord Antal träffar Antal valda 

Sökning utförd i Cinahl 2016-09-16 
#1 CH Living with 71,380  

#2 CH Dealing with 8,152  

#3 CH Experience of 153,260  

#4 CH Patients’ 

experiences 

15,868  

#5 FT Experience* 185,386  

#6 MSH Adaptation, 

physiological 

14,508  

#7 MSH Psoriasis 1,989  

#8  #1 OR #2 OR #3 

OR #4 OR #5 OR 

#6 

259,825  

#9  #7 AND #8 

(limiters) 

62 5 

Sökning utförd i Pubmed 2016-09-16 

#1 MSH Psoriasis 32861  

#2 FT Patients’ 

experiences 

14101  

#3  #1 AND #2 

(limiters) 

22 1 

Sökning utförd i Psycinfo 2016-09-16 

#1 FT Psoriasis 497  

#2 FT Experience* 542,810  

#3  #1 AND #2 

(limiters) 

35 1 

*) FT= fritext, CH= Cinahl headings, MSH= meshterm 

Limiters: peer reviewed; full text, english language  

 

Kvalitetsgranskning 

De sju artiklar som besvarade litteraturstudiens syfte granskades med hjälp av SBU’s 

granskningsprotokoll för kvalitativa studier med fokus på patientupplevelser. De valda 

artiklarnas studiekvalitet samt huvudfynd finns redovisat i tabell 2. Med hjälp av SBU’s 

granskningsprotokoll granskas artiklars alla delar: syfte, urval, datainsamling, analys och 

resultat. Kvalitetsgranskningen resulterar i ett mått på studiekvalitet som kan vara låg, (60-69 %) 

medel (70-79 %) eller hög (80-100 %). Granskningsprotokollet består av frågor som hjälper 

granskaren att bedöma studiekvaliteten. Studiekvaliteten bedöms utifrån hur många procent av 

granskningsprotokollets kriterier studien uppfyller (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 95-

97). Kvalitetsgranskningen resulterade i att fem av de valda artiklarnas studiekvalitet bedömdes 

som hög, och två som medel. De artiklar vars studiekvalitet bedömdes som medel hade brister i 

sin beskrivning av urval och analys.  



9 
 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=7) 

Författare 

/År/ 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare

/bortfall 

Metod 

Datainsamling/

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Magin, 

Adams, 

Heading, 

Pond & 

Smith  

/2008/ 

Australien 

 

Kvalitativ 

intervjustudie 

62/0 

25 män 

och 37 

kvinnor 

Semistrukturera

de intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys  

De flesta deltagare i denna studie har en historia av att blivit 

mobbade under framför allt sin skoltid. Människor berättar att 

självförtroendet har påverkats på ett negativt sätt och att de 

synliga utslagen skapar känslor av begränsning och skam.  

Medel 

Uttjek, 

Nygren, 

Stenberg & 

Dufåker 

/2007/ 

Sverige 

 

Kvalitativ 

intervjustudie 

22/4 

9 män 

och 9 

kvinnor 

Semistrukturera

de intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Det svåraste med att drabbas av psoriasis är att den är synlig för 

andra och detta medför skam och isolering. Smärtan psoriasis kan 

medföra, samt anpassningen efter hur sjukdomen kan utveckla 

sig påverkar den totala livskvaliteten på ett negativt. Det fanns 

trots detta människor som fortfarande kunde uppleva mycket 

glädje i livet.  

 

Hög 

Watson, de 

Bruin 

/2007/ 

Sydafrika 

 

Kvalitativ 

intervjustudie 

7/2 

3 män 

och 4 

kvinnor 

Semistrukturera

de intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Att vara ung och leva med psoriasis skapade ofta oro för 

framtiden. Tankar om att inte hitta någon partner eller jobb var 

vanligt förekommande och upplevdes påverka självbilden på ett 

negativt sätt. Människor beskrev också sina relationer med 

sjukvården som viktiga och att emotionellt stöd och förståelse var 

viktigt för det psykiska välmåendet.  

 

Hög 

Magin, 

Adams, 

Heading, 

Pond & 

Smith  

/2009/ 

Australien 

 

Kvalitativ 

intervjustudie 

29/0 

11 män 

och 18 

kvinnor 

Semistrukturera

de intervjuer 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

Att bli retad för sitt utseende var ett vanligt förekommande 

fenomen för människor som lever med psoriasis, detta var 

särskilt påtagligt i unga år och ledde till minskat självförtroende 

och skam. De berättade att även oskyldiga kommentarer om 

deras utseende från andra hade stor påverkan på självförtroendet 

och självbilden.  

 

Hög 

Ghorbanibir

gani, 

Fallahi-

Khoshknab, 

Zarea & 

Abedi 

/2015/ 

Iran 

 

Kvalitativ 

studie med 

fenomenologi

sk ansats 

15/0 

6 män 

och 9 

kvinnor 

Djupgående 

semistrukturera

de intervjuer 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

Människors upplevelser av stigmatisering påverkade livet på 

flera olika sätt. De kände inte att de fick stöd från varken sin 

familj eller sina vänner och människor i deras omgivning dragit 

sig undan efter att de fick psoriasis på grund av rädsla att bli 

smittad. Stigmatiseringen ledde till social utstötning från 

samhället och människor utvecklade psykiska problem i relation 

till detta.  

  

Hög 

Fox, 

Rumsey & 

Morris 

/2006/ 

England 

 

Kvalitativ 

intervjustudie 

8/0 

 

Internetbaserade 

intervjuer i 

chattrum med 

anonyma 

deltagare 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

- Grundad teori 

 

Ungdomar som lever med kronisk psoriasis upplever sig ofta 

gånger som begränsade av en mängd olika situationer som 

innefattar att behöva blotta sin hud eller att utslagen förvärras. De 

beskriver också upplevelser kring stigmatisering och önskan om 

att fler i samhället hade kunskap om vad psoriasis innebär. I 

sällskap med andra i samma situation är det lättare att hitta stöd 

och förståelse för sina upplevelser och besvär.   

 

Medel 

Wahl, 

Gjengedal 

& Hanestad 

/2002/ 

Norge 

Kvalitativ 

intervjustudie 

22/0 

10 män 

och 12 

kvinnor 

Semistrukturera

de intervjuer   

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Att ha en synliga psoriasisutslag på synliga delar av kroppen 

skapade ett betydligt större obehag än om utslagen var 

lokaliserade på ställen som var lättare att dölja för omgivningen. 

Deltagarna kände ofta självförakt, äckel och skam kopplat till 

sina egna upplevelser av kroppen och upplevde en vilja att 

kontant vilja dölja sina utslag – både för främlingar och familj. 

Att inte leva upp till samhällets ideal genom att ha en mjuk och 

slät hud ökade upplevelsen av att känna sig annorlunda.   

Hög 
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Dataanalys 

Studien uformades utifrån en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats enligt Graneheim 

och Lundman (2004). En innehållsanalys med manifest ansats är ett bra verktyg för att analysera 

befintlig forskning textnära utan att själv tolka det som beskrivs. Att analysera kvalitativ data är 

både en aktiv och interaktiv process. Det krävs att som forskare granska sin data omsorgsfullt 

och läsa den upprepade gånger. Det är viktigt att sätta sig in i sitt material för att finna mening 

och förståelse. Att läsa datan upprepade gånger gör det lättare att vara förtrogen sin data samt 

urskilja sin egen förförståelse. Kvalitativ innehållsanalys inleds med en dataorganisation, det vill 

säga, en klassifiering av data. Dataorganisationen leder till att forskare får tillgång till alla delar 

utan att behöva läsa igenom all data i sin helhet. Granskad data måste omvandlas till mindre, 

mer hanterbara enheter. Genom detta skapas en bredare helhetsbild. Den mest använda metoden 

är att utveckla ett kategorisystem och sedan koda data enligt kategorierna (a.a.). 

 

De valda artiklarna numrerades och därefter identifierades patientupplevelserna som svarade 

mot det formuerade syftet. Dessa urskiljdes som enskilda textenheter och kodades, det första 

citatet från artikel 1 märktes med nummer 1:1. Textenheterna lästes igenom av båda författarna 

ett flertal gånger för att sedan översättas till svenska och därefter kondenseras. Kondensering 

innebär att textenheter sammanfattas och kortas ner utan att meningens grundinnehåll förloras 

(Graneheim & Lundman, 2004). Textenheterna placerades sedan ut i underkategorier och 

benämdes utifrån vad de handlade om. Alla textenheter inom samma kategori har därmed 

likartat innehåll. Det kan vara problematiskt att kategorisera vissa textenheter då personen 

berättat om något som passar in till flera olika kategorier, men som är inkluderat i samma 

mening (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter skapades ytterligare underkategorier av de 

befintliga kategorierna och nya namn på kategorierna formulerades. Slutligen formulerade vi 

fyra kategorier med namn som sammanfattade innehållet i alla tidigare kategorier, se tabell 3. 

Syftet är att abstraktionsnivån ska öka för varje steg i kategoriseringen av textenheterna och det 

är viktigt att namnet och innehållet i kategorierna alltid speglar syftet (Graneheim & Lundman, 

2004). 
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Resultat 

Tabell 3. Översikt av slutgiltiga kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att bli sedd och behandlad som annorlunda 

Att känna sig hindrad av en förändrad kropp 

Att inte få den hjälp och det stöd som behövs 

Att använda en personlig livssyn för att finna kraft i vardagen 
 

 

 

Att bli sedd och behandlad som annorlunda 

I flera studier (Fox, Rumsey & Morris, 2007; Ghorbanibirgani, Fallahi-Khoshknab, Zarea & 

Abedi, 2016; Magin, Adams, Heading, Pond & Smith, 2008; Magin, Adams, Heading, Pond & 

Smith, 2009; Uttjek, Nygren, Stenberg & Dufåker, 2007; Wahl, Gjengedal & Hanestad, 2002; 

Watson & de Bruin, 2007) framgick det att personer med psoriasis upplevde att de blev 

behandlade och bemötta som annorlunda av sin omgivning på grund av sitt utseende. Det fanns 

känslor av att vara utstirrad och dömd av andra i samband med sociala situationer 

(Ghorbanibirgani et al., 2016; Magin et al., 2008; Magin et al., 2009; Uttjek et al., 2007; Wahl et 

al., 2002). Personer med psoriasis upplevde att de blev illa behandlade genom elaka 

kommentarer och gester (Fox et al., 2007; Magin et al., 2008; Magin et al., 2009; Uttjek et al., 

2007) av barn eller lärare i skolan (Fox et al., 2007; Magin et al., 2008) eller av vuxna ute i 

samhället (Magin et al., 2009). Att bli betraktad som annorlunda skapade känslor av skam (Fox 

et al., 2007; Magin et al., 2009; Uttjek et al., 2007; Wahl et al., 2002), stigmatisering samt att bli 

exkluderad av samhället (Fox et al., 2007; Ghorbanibirgani et al., 2016). Dömande blickar och 

elaka kommentarer inbringade känslor av att andra inte förstår hur det är att leva med psoriasis. 

Det fanns upplevelser av att personer i omgivningen troddde att psoriasis var självförvållat samt 

var resultatet av bristande hygien (Fox et al., 2007; Wahl et al., 2002; Watson & de Bruin, 

2007). 

 

One of my friends told me: people say you’re infected, for this reason people do not talk to you 

(Ghorbanibirgani et al., 2016, s. 4). 

 

Probably when I was younger I did get, primary school kindergarten, that sort of thing, I got 

picked on a fair bit about having spots. I remember one instance a much older girl came up to 

me, she was trying to show her friends, and sort of picking on me, bullying me into showing her 

friends (Magin et al., 2008, s. 432). 
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Att bli sedd som annorlunda gjorde att personer med psoriasis kände att de var tvungna att 

undvika vissa aktiviteter och situationer (Fox et al., 2007; Magin et al., 2009; Uttjek et al., 2007; 

Wahl et al., 2002; Watson & de Bruin, 2007). Införandet av det undvikande beteendet bidrog till 

känslor av att vara begränsad av sin hudsjukdom på grund av andras dömande synsätt och 

skammen i relation till omgivningen (Fox et al., 2007; Uttjek et al., 2007; Wahl et al., 2002; 

Watson & de Bruin, 2007). Skam skapade känslor av att behöva dölja sin psoriasis för andra 

(Fox et al., 2007; Ghorbanibirgani et al., 2016; Uttjek et al., 2007; Wahl et al., 2002) bland annat 

för rädsla att bli avvisad (Ghorbanibirgani et al., 2016). Det undvikande beteendet kunde grunda 

sig i en känsla av att försöka skona sin omgivning då det fanna människor som trodde att 

psoriasis var smittsamt (Fox et al., 2007; Ghorbanibirgani et al., 2016; Magin et al., 2008; Magin 

et al., 2009; Wahl et al., 2002). 

 

I won’t go swimming, I love swimming but I won’t go swimming in a pool because I know that 

means getting into a swimsuit and psoriasis being on display (Magin et al., 2009, s. 155) 

 

It’s disgusting when it affects my face, then I don’t go out. Or I cover myself up so that no one 

can see me. Even if it’s summer (Wahl et al., 2002, s. 255). 

 

Att känna sig hindrad av en förändrad kropp 

Upplevelser av att känna sig hindrad av en förändrad kropp framkom i ett flertal av studierna 

(Fox et al., 2007; Magin et al., 2008; Magin et al., 2009; Uttjek et al., 2007; Wahl et al., 2002; 

Watson & de Bruin, 2007). Det fanns känslor av att de synliga utslagen utvecklade 

personlighetsförändringar (Fox et al., 2007; Magin et al., 2008; Magin et al., 2009; Wahl et al., 

2002; Watson & de Bruin, 2007). Det kunde visa sig genom att människor kände att de blev mer 

introverta, blyga och mindre utåtriktade (Fox et al., 2007; Magin et al., 2009; Wahl et al., 2002).  

 

I’m an introvert... I’m a bit shy, I think because of it... I think it’s changed me. When I was 

younger I was fairly confident and probably a bit more outgoing but over the years it’s 

(psoriasis) sort of worn me down (Magin et al., 2008, s. 156). 

Det fanns även känslor av att psoriasis tog identiteten och självet till fånga och att 

kroppsuppfattningen förändrades i takt med att nya symptom utvecklades, vilket bidrog till både 

dålig självkänsla och lågt självförtroende (Magin et al., 2009; Wahl et al., 2002; Watson & de 

Bruin, 2007). Psoriasis gjorde att människors utseende förändrades mer än en gång på grund av 

att nya symptom utvecklades. Detta skapade känslor av att behöva anpassa sig efter sjukdomen, 
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införa nya tidskrävande rutiner, samt undvika vissa kläder (Fox et al., 2007; Uttjek et al., 2007; 

Wahl et al., 2002; Watson & de Bruin, 2007).  

 

There was a strong theme of psoriasis dominating participants’ body image and at a further 

level of effect, their sense of self (Magin et al., 2009, s. 153). 

 

U also learn wot not to do/use/eat and wot cream work and what to wear to cover it up (Fox et 

al., 2007, s. 136) 

 

Personer med psoriasis upplevde oro inför framtiden (Fox et al., 2007; Magin et al., 2009; Uttjek 

et al., 2007; Wahl et al., 2002; Watson & de Bruin, 2007) som grundade sig i rädsla att bli 

avvisad, att inte kunna få jobb, att inte hitta en partner eller vänner på grund av den förändrade 

kroppen (Magin et al., 2009; Uttjek et al., 2007; Watson & de Bruin, 2007). Oron kunde även 

grunda sig i en rädsla över att få nya konsekvenser i vardagen eller att symptomen skulle sprida 

sig till mer synliga ställen på kroppen (Fox et al., 2007; Uttjek et al., 2007; Wahl et al., 2002). 

Människor upplevde att psoriasis hade tagit makt över deras liv och att de blev lämnade utan 

kontroll (Fox et al., 2007; Magin et al., 2009). Detta inbringade känslor av hopplöshet och ibland 

självmordstankar (Magin et al., 2009).  

And the future seemed? Bleak. 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. At times the torment from my skin 

would be so bad I’d just think death would be better then this… I would be better to be dead 

than be this horrible torment that you can’t escape night, day (Magin et al., 2008, s. 156). 

 

Upplevelser av smärta och klåda kunde vara outhärdligt och driva människor till vansinne vilket 

begränsade både fysiskt och psykiskt (Uttjek et al., 2007; Watson & de Bruin, 2007). Att 

ständigt känna sig oattraktiv och ofräsch upplevdes som förödande och det förändrade utseendet 

medförde känslor av att vara exkluderad från samhällets ideal (Fox et al., 2007; Magin et al., 

2009; Uttjek et al., 2007; Wahl et al., 2002; Watson & de Bruin, 2007). 

Some of the participants experienced pain all day and night, at least periodically, and some 

were physically limited. Living with pain became worse than rashes (Uttjek et al., 2007, s. 367). 
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Att inte få den hjälp och det stöd som behövs 

Studier (Fox et al., 2006; Uttjek et al., 2007; Wahl et al., 2002; Watson & Bruin, 2007) beskrev 

upplevelser av frustration över att sjukdomen är kronisk och att behandling inte alltid har någon 

effekt. Brist på botemedel upplevdes som en kamp mellan hopplöshet och acceptans (Fox et al., 

2006). Människor uttryckte en brist på empatiska läkare som kan se samspelet mellan både 

sinnet och kroppen. Det uttrycktes en önskan om att varje individ ska behandlas som unik och 

att insatserna ska utformas utifrån varje enskild person. Det fanns upplevelser av att de fysiska 

symptom blir uppmärksammade, medan psykiska följder förbises. Människor upplevde även att 

psoriasis har en psykisk inverkan på det dagliga livet och önskade ett stöd för de psykiska 

symptomen (Watson & Bruin, 2007). 

 

I just couldn’t believe that something this ugly couldn’t be cured (Watson & Bruin, 2007, s. 

355). 

 

For the most part, however, physical symptoms remain the primary focus of medical 

intervention and with many medical professionals overlooking or unaware of the emotional 

effects of skin disease on the psychological self (Watson & Bruin, 2007, s. 356). 

 

Att leva med psoriasis innebär också upplevelser av att inte bli förstådd eller tagen på allvar 

(Fox et al., 2006; Watson & Bruin, 2007). Människor beskriver att förståelsen kring sjukdomen 

är oerhört viktig och att det finns en okunskap om vad psoriasis innebär och hur det kan påverka 

liv. Det fanns upplevelser av att symptomen bagatelliserades och att sjukvårdspersonalen var 

oförstående, vilket resulterade i att erbjudande om hjälp och stöd ofta uteblev (Fox et al., 2006; 

Watson & Bruin, 2007). Beskrivning och förklaring om psoriasis från sjukvården beskrevs också 

som en viktig faktor i att få hjälp och klara av att leva lyckligt (Fox et al., 2006; Watson & 

Bruin, 2007). Människor som drabbas av psoriasis önskar att på ett enkelt språk få en förklaring 

av tillståndet, både muntligt och skriftligt (Watson & Bruin, 2007). 

 

I don’t think they can really do much else for that, it’s something you have to learn and deal 

with yourself but they could still offer support or help for feeling down (Fox et al., 2006, s. 138). 

 

I rarely felt understood by medical professionals… the doctors never bothered to take the time to 

explain psoriasis - there was never any education (Watson & Bruin, 2007, s. 355). 
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Att använda en personlig livssyn för att finna kraft i vardagen  

I studier (Fox et al., 2006; Uttjek et al., 2007; Watson & Bruin, 2007) beskrev människor att den 

personliga kraften och viljan att hitta positiv energi i livet var en viktig drivkraft. Människor 

valde metoder som fokuserade på att hitta sitt innersta själv och som ledde avslappning. Dessa 

metoder kunde handla om andlighet, psykoterapi, yoga och självhypnos. Med hjälp av dessa 

strategier växte viljan till självförståelse, men också en övergripande förståelse för det nya livet 

sjukdomen resulterade och tillvägagångsätt för hantering av det (Watson & Bruin, 2007). 

 

Self-hypnosis and relaxation techniques… help me stop being panicky when treatment didn’t 

work (Watson & Bruin, 2007, s. 356-367). 

 

Att bygga upp sig själv på nytt i och med de förändringar sjukdomen medförde beskrevs som en 

början på en positiv förändring inombords och som ett vertyg till att återta livet och sig själv på 

nytt (Watson & Bruin, 2007). Känslor av kamp i förhållande till livsförändringarna framkom 

(Fox et al, 2007). Människor hittade kraft i att jämföra sitt liv och sin situation med andra 

människor och genom det få insikt om att det egna livet inte var så dåligt. Medlidande, empati 

och viljan att samverka med andra människor med liknande hudåkommor (Uttjek et al., 2007; 

Watson & Bruin, 2007). I möten med andra människor i samma situation erhölls 

samhörighetskänslor och upplevelser av att till fullo kunna relatera till varandra, vilket 

resulterade i ökad glädje och självsäkerhet (Fox et al., 2006). Personer med goda vän- och 

familjerelationer kunde genom dessa människor hämta mycket av sin personliga energi och 

livskraft (Watson & Bruin, 2007). Att ha familj, jobb och nära vänner skapade känslor av att 

vara behövd och gjorde det enklare att avleda tankar och oro kring sjukdomen (Uttjek et., 2007). 

 

It breaks the ice and u feel so much happier knowing sum1 who has it to relate to! (Fox et al., 

2006, s. 138). 

 

My wife brought stability into my life… I draw my energies from friends, family and ultimately 

spirituality, prayer is good… I have a strong spiritual connection with my spiritual self (Watson 

& Bruin, 2007, s. 361). 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva människors upplevelser av att leva med psoriasis. 

Analysen resulterade i fyra kategorier: Att bli sedd och behandlad som annorlunda, 
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att känna sig hindrad av en förändrad kropp, att inte få den hjälp och det stöd som behövs och att 

använda en personlig livssyn för att hitta kraft i vardagen. 

 

I resultatet framkom det att personer med psoriasis upplevde en skam över sin annorlunda kropp 

och försökte dölja den för andra. Koblenzer (2005) menar att det innebär svårigheter att drabbas 

av en hudsjukdom i barn- och ungdomsåren då denna tid i livet innefattar utformning av både 

fysiska och psykologiska delar hos människor. Även den egna identiteten upptäcks många 

gånger i detta skede av livet. Tidigt i livet börjar människor bli medvetna om olika delar av sin 

kropp och se dessa som en del av sig själv. Andrew Thompson (2001) beskriver hur det är att 

vara deformerad i förhållande till samhällsidealet. Upplevelser av att känna sig annorlunda eller 

ses som annorlunda beror på att samhället har skapat normer för vad som anses vara normalt. 

Samhället har även byggt upp ett ideal för vad som anses vara attraktivt. Idealet påverkar 

personer som drabbas av en sjukdom som bidrar till att dem blir avvikande i förhållande till 

samhällets konstruerade referensram. Detta är ett stort problem som både bör ges utrymme i 

forskning, vård och behandling. Det finns även stereotypa uppfattningar om att människor som 

anses vara attraktiva ses som mer socialt kompetenta, intelligenta och blir bättre bemött i 

samhället. Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] skall all vård ges på lika villkor för hela 

befolkningen och med respekt för alla människors lika värde (SFS 1982:763).    

 

Andrew Thompson (2001) menar att det faktum att människor i samhället har okunskap om 

olika sjukdomastillstånd kan framkalla osäkerhet som gör att de blir elaka och avvisande. 

Människor kan agera avvikande på grund av att de tror att sjukdomar är farliga eller 

smittsamma. På grund av denna okunskap väljer människor därför att stänga ute människor med 

sjukdomar de inte har kunskap om i syfte att minimera risken för att själa blir smittade eller råka 

illa ut. Det är inte okänt att människor som ser annorlunda ut jämfört med resten av samhället 

därmed även blir bemötta annorlunda. De kan bli utsatta för elaka kommentarer, utstötta 

eller diskriminerade (a.a). Atte, Diamond, Herres, Kodish och Shearer (2016) beskriver i sin 

studie att mobbning kan vara smärtsamt och socialt förödmjukande och att förlämpningar, hån 

och social utstötning kan ha en djup, varaktig och negativ inverkan på det psykosociala- och 

känslomässiga välbefinnandet. Vidare framhäver även studien att verbal mobbning, allra främst 

under skoltiden, ofta är starkt förknippat med depression och självmordstankar. Sjuksköterskans 

betydelsefulla roll innefattar vikten av att känna igen tecken på psykisk ohälsa och depression. 

Detta är framför allt viktigt för att kunna identifiera suicidrisk. 
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Resultatet i denna studie visade att människor upplevde stigmatisering. Detta gjorde att personer 

med psoriasis valde att isolera sig till ensamhet eller undvika vissa situationer. Hrehorów, 

Salomon, Matusiak, Reich och Szepietowski (2012) studerar i sin kvantitativa studie 

förekomsten av och sambandet mellan stigmatisering och psykiska följder såsom skam hos 

människor med psoriasis. De menar att stigmatiserng är en mycket gammal förteelse som 

existerade även i äldre samhällen och förknippades med någon form av avvikande egenskap. 

Den estetiska aspekten när det gäller psoriasis är ofta orsaken till social utstötning, vilket har en 

negativ inverkan på det personliga och sociala livet hos människor. Huden spelar en viktig roll i 

skapandet av interna relationer och stort inflytande på andra människors attityder och känslor. 

Synliga hudförändringar kan väcka rädsla, intolerans och en ovilja till samverkan hos 

omgivningen. 

 

Klåda och smärta var något som i resultatet beskrevs som outhärdliga symptom av psoriasis. 

Cowdell (2009) skildrar i sin studie att klåda och smärta kan innebära ett stort lidande för den 

drabbade och ha en negativ inverkan både på den fysiska och psykiska hälsan. Det kan leda till 

försämrad livskvalitet för de drabbade, påverka sociala relationer, samt orsaka sömnrubbningar. 

Lindholm och Eriksson (1993) beskriver hur psykiskt påfrestande klåda kan vara och vilket stort 

lidande det kan generera hos den drabbade patienten. Att lindra lidade tillhör ett av 

sjuksköterskans huvudområden och är därför en viktig del i omvårdnaden av patienter som 

upplever någon form av lidande.   

 

Att känna hopplöshet och frustration var upplevelser som framkom i resultatet, dessa känslor 

kunde grunda sig i att det i dagsläget inte finns något botemedel för psoriasis. I enlighet med 

resultatet menar Toombs (1993) att sjukdom kan resultera i förlustkänslor av helheten. Detta 

innebär att kroppen upplevs som oerhört märkbar och inte längre uppfattas som sammanfogad 

med självet. Den har en otyglad vilja. Följden av detta blir störningar i den sjuka personens 

livsvärd och en kontrollförlust. Johnston (2001) beskriver i sin studie hur psykisk ohälsa alltid 

ska uppmärksammas och att det hör till sjuksköterskans plikt i sin profession. Om psykiska 

besvär kan uppmärksammas i en tidig fas så blir det dessutom enklare att utforma 

behandlingsalternativ och insatser som är hälsofrämjande.  

 

Resultatet visade även på ett allt mer utbrett behov av samtalskontakt, vilket är något som i 

större utsträckning bör uppmärksammas. Upplevelser av att sjukdomen inte togs på allvar då 

största fokus hamnade på de somatiska symptomen, medan de psykologiska följderna av 

psoriasis åsidosattes. I och med att flera studier visade på fel fokus gällande vård och behandling 
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fanns risken för bristande omvårdnad i och med att en del av behoven blev nonchalerade. 

Wiklund (2003) beskriver samtal som en grundläggande del inom omvårdnad. Hon beskriver att 

det krävs bekräftelse och lyhördhet i mötet med patienter för att kunna skapa en god relation. 

Först efter att en god relation byggts upp skapas utrymme för patienten att beskriva sina 

upplevelser och sitt lidande i sjukdomen. Att som sjuksköterska enbart rikta uppmärksamheten 

till det kroppsliga och låta det psykiska hamna i skuggan skapar känslor av lidande och att aldrig 

bli sedd hos patienten. Kolcaba (1996) beskriver att upplevelsen av lindring enligt ett holistiskt 

förhållningssätt handlar om att få ett specifikt behov tillgodosett. Kolcaba och DiMarco (2005) 

beskriver vidare “The theory of comfort”, vilket är en teori som Katherine Kolcaba utvecklat 

och som definieras genom begreppen ‘ease’, ro, ‘relief’, lättnad och ‘transcendence’, 

transcendens. Relief handlar om att att få ett obehag lindrat eller mildrat, ett specifikt behov 

tillfredsställt. Ease innebär en avsaknad av ett särskilt besvär, ett tillstånd som defineras som 

rofyllt. För att uppleva detta behövs nödvändigtvis inte något tidigare bekymmer utan 

sjuksköterskans roll i detta tillstånd handlar om att alltid vara uppmärksam på riskfaktorer 

gällande exempelvis depression och stressrelaterade sjukdomar. Det sista begreppet 

transcendence är det tillstånd där man lyfts över sina problem och sin smärta och den vardagliga 

styrkan förstärks. Kolcaba beskriver också transcendence som ett begrepp som sjuksköterskor 

ska påminna sig om i syfte att aldrig ge upp och att alltid vara inriktad på att förbättra miljön, 

samt erbjuda socialt stöd i mötet med människor. En styrka med denna teori är att när en del av 

komfort identifieras och kan vidtas åtgärder kring kan det leda till att någon av de andra två 

delarna också upplevs som förbättrad. Som sjuksköterska är det därför nödvändigt att inte enbart 

betrakta psoriasis som ett kroppsligt bekymmer för patienten, utan även som något som påverkar 

vardagen. Detta är minst lika viktigt att ha i åtanke i mötet med människor med psoriasis.  

 

Det finns också beskrivet i resultatet att människor upplevde sig oförstådda och exkluderade från 

vården och besluten som innefattades. Den svenska hälso- och sjukvårdslagen beskriver att det 

ska vara en förutsättning att patienter erbjuds delaktighet i besluten kring sin sjukdom och 

behandling, samt att det ska finnas uttrymme för att uttrycka sin egen vilja och sina egna åsikter. 

Då patienten besitter en unik kunskap om sig själv och sina levnadsförhållanden kan planeringen 

och utformningen av vården på bästa sätt anpassas utefter patientens egna sociala sammanhang 

och levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2005). 

 

I resultatet framkommer också att människor upplevde att sjukvårdspersonalen inte tog sig tid 

eller nonchalerade att informera och förklara vad psoriasis innebär. Courtenay & Carey (2007) 

förklarar i sin studie att rådgivning från sjukvårdspersonal gällande hantering av vardagliga 
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problem psoriasis kan medföra, information om läkemedel och förebyggande åtgärder som kan 

vidtas för att förebygga försämring av tillståndet kan hjälpa till i lindringen av 

sjukdomsupplevelsen, men också förebygga försämring i tillståndet. Alla människor har olika 

uppfattningar om vad hälsa respektive ohälsa innebär, vilket också innebär att alla har olika 

förväntningar och krav från sjukvården. Därför är det viktigt att som sjuksköterska alltid värna 

om den enskilde individen och förstå att alla har olika behov som behöver bekräftas och 

tillfredsställas. Wallace (2013) bekräftar detta genom att beskriva sjuksköterskors viktiga roll 

som handlar om att få människor att känna sig trygga i att kunna förmedla vilka behov de har. 

Vidare beskriver hon att för att göra detta möjligt krävs en miljö som är stödjande och inte 

dömande.   

 

I resultatet framkom det att personer med psoriasis upplevde att de var tvungna att anpassa sig 

efter sjukdomen eftersom de var tvungna att införa nya och tidskrävade rutiner för att behandla 

sina symptom samt undvika att få fler. Gustafsson (2016) beskriver egenvård vid lindrig 

sjukdom och människors erfarenheter och upplevda behov i samband med detta. Hon menar att 

egenvård är en stor del i behandlingen av många lindriga sjukdomstillstånd, där bland annat 

hudutslag tas upp som ett aktuellt tillstånd för detta. Samhället blir allt mer digitaliserat och det 

finns en uppsjö av information om hur man behandlar olika symptom på internet. Denna 

teknikutveckling medför att människor själva väljer att leta fakta om behandlingsalternativ på 

internet, medan andra väljer att använda internet som komplement i samråd med sjukvårdens 

personal. Att inneha kunskap om symptomlindring och behandling upplevs som något som både 

stärker tilltron till sig själv och sin förmåga till egenvård. Kunskap anses även bidra till trygghet 

till att utföra egenvård. Vårdpersonal bör ge dessa personer handlingsorienterande information 

samt stödja dem till att känna sig trygga med behandlingen. Vårdpersonal som lägger ner sin 

fulla uppmärksamhet till att lyssna och förstå upplevs som värdefullt stöd.  Knight & Shea 

(2014) beskriver i sin studie att sjuksköterskor kan stärka människors egna resurser till att 

hantera sin situation genom att hjälpa med stöd och identifiering av individuella målsättningar. 

På så sätt menar dem att fokus riktas på hur människan själv upplever sin sjukdom och inte hur 

sjukdom mäts och värderas av sjukvården.  

 

Samverkan med andra människor i liknande livssituationer framhävde resultatet som någonting 

med central betydelse. Detta skapade känslor av samhörighet, samt bidrog till diskussion med 

männniskor som verkligen kunde förstå ens livsberättelser. Resultatet stödjs av Idriss, Kvedar 

och Watson (2009) som beskriver att internetforum är ett bra sätt för människor med psoriasis 

att diskutera personliga frågor, samt för att utöka deras sociala nätverk. I dessa forum tillåts 
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personer att på ett bekvämt sätt samtala om sina funderingar och tankar med jämlika människor i 

samma levnadsförhållanden. Pector (2012) bekräftar även resultatet genom att betona att i 

gemenskap med andra människor i likartade livssituationer hittas ofta styrka till att ta makt över 

sin egen situation. Detta involverar även känslomässigt stöd, erkännande, förtroende, socialt 

välbefinnande och känslor av optimism och acceptans.  

 

I resultatet beskrevs också att människor upplevde att goda vän- och familjerelationer var bra 

stöd och en källa till att hitta kraft i vardagen. Uchino (2004) beskriver i sin bok att socialt stöd 

kan betraktas i två anseenden. Både som struktur i det sociala livet för en individ med 

gruppmedlemskap och samhörighet, men också som funktion till användbara röd eller 

känslomässigt stöd. Resultatet speglade också att en positiv livssyn och inställning till livet var 

en essentiell del i att klara av att hantera och gå vidare i livet, trots sjukdom. Barrett, Fredrickson 

& Tugade (2004) beskriver att positiva känslor är starkt förknippade med fördelaktiga psykiska 

och fysiska hälsoupplevelser. Personer som kan hitta faktorer som de är tacksamma för och 

finner glädje i kan på ett enklare sätt hantera sin sjukdom och får färre fysiska besvär. En positiv 

livssyn beskrivs dessutom som en nyckel till att lära sig finna strategier som syftar till att hitta 

kraft i sig själv och i sjukdomen. 

 

Metoddiskussion 

I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats av Graneheim och Lundman 

(2004) använts. Denna metod användes för att beskriva människors upplevelser av att leva med 

psoriasis. Manifest ansats innebär att analysen utförs textnära utan att det som beskrivs tolkas. I 

kvalitativ forskning används begreppen tillförlitlighet, bekräftbarhet överförbarhet för att 

beskriva olika aspekter av pålitlighet i en studie (Graneheim & Lundman, 2003). 

Tillvägagångssättet av den valda metoden är i detta arbete väl beskrivet. Vi har även på ett 

detaljerat sätt beskrivit hur datainsamlingen har gått till. Sökorden och de valda inklusions- och 

exklusionskriterier som användes i sökningen är kopplade till det valda syftet. En noggrant 

beskriven metod gör det möjligt för någon annan att genomföra studien på nytt (Graneheim & 

Lundman, 2003).  

 

De databaser som användes i litteratursökningen var CINAHL, PubMed och PsycInfo.  

Litteratursökningen begränsades till artiklar som var vetenskapligt granskade, skrivna på 

engelska och som gick att läsa i fulltext. Begränsningen ‘Peer reviewed’ kunde varken användas 

i Pubmed eller PsycInfo eftersom dessa två databaser anser att all forskning som de publicerar är 

vetenskapligt granskad. Litteratursökningen resulterade i endast sju artiklar. Kvantitativa artiklar 
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valdes bort då kvalitativa artiklar ansågs ge en mer nyanserad beskrivning om hur det är att leva 

med psoriasis. När datainsamlingen var genomförd diskuterades de valda artiklarna i syfte att 

kontrollera att resultateten i studierna tolkats på liknande sätt av båda författarna. Detta gjordes 

för att undvika feltolkning av resultatet. Därefter togs textenheter som svarade mot vårt syfte ut 

från artiklarna. Vi översatte textenheterna till svenska för göra dem mer lättförståeliga. Eftersom 

engelska inte är vårt modersmål dök det ibland upp ord som var svåra att översätta och då 

användes elektroniska översättningsprogram till hjälp. Detta kan ha medfört att nyanser av vissa 

textenheter förlorats, trots att vi har försökt att undvika detta genom att hela tiden vara 

noggranna. Vi kondenserade och kategoriserade därefter textenheterna i flera steg. Detta för att 

skapa bredare kategorier som sammanfattade textenheternas innehåll. En svårighet med 

kategoriseringen var att vissa delar ur artiklarna passade in under flera kategorier eller påminde 

om varandra i innehållet. För att bidra till stärkt pålitlighet har alla artiklar som finns med i 

resultatet presenterats i en tabell där författare, typ av studie, huvudfynd och 

datainsamlingsmetod presenteras, se tabell 2.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2003) handlar tillförlitlighet om att som forskare hålla sig till 

sitt ursprungliga fokus med studien. Helt enkelt att studera det som avses att studeras. 

Tillförlitlighet handlar inte endast om att hålla fokus, utan även om val av sammanhang, 

deltagare och tillvägagångssätt för att svara på syftet med studien. Det gäller att som forskare 

vara förtrogen sina uppgifter och följa den valda metoden. Detta för att samla in en rik data som 

belyser alla nyanser som finns utan att utelämna något eller vinkla det utefter sin egen 

förförståelse (a.a). I denna studie har vi studerat det som avsetts att studeras. Författarna till 

denna studie är eniga om att trots en liten mängd artiklar har dessa genererat i ett brett och 

detaljerat resultat om människors upplevelser av att leva med psoriasis. Båda författarna till 

denna studie har reflekterat och diskuterat kring sin kunskap och tidigare erfarenhet kring ämnet 

och under hela analysprocessen fokuserat på att använda ett objektivt synsätt. För att behålla 

objektiviteten i analysprocessen sparades meningsenheterna som allra först tagits ut från 

artiklarna. Detta gjorde det enkelt att gå tillbaka och jämföra originaltexten från artiklarna med 

de kondenserade textenheterna. Detta var fördelaktigt för att minska risken att originaltextens 

innehåll skulle bli förändrade eller tappas bort längst vägen.  

 

Överförbarhet handlar om den utsträckning studier kan överföras till andra sammanhang eller 

grupper än de som ingår i studien. Det är läsaren som bedömer om en studie är överförbar till ett 

annat sammanhang än det som beskrivs i studien. Det är därför viktigt att som forskare att 

tydligt beskriva kontext och urval tydligt (Graneheim & Lundman, 2003). De analyserade 
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studierna i detta arbete var genomförda i olika länder och hade både män och kvinnor i olika 

åldrar som deltagare. Detta gör att överförbarheten i denna studie stärks. 

 

Slutsats  

Med denna litteraturstudie har vi kommit fram till att det kan finnas många olika upplevelser av 

att leva med psoriasis. Resultatet visar dock på att vissa upplevelser är återkommande i flera 

studier. Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att det existerar vissa brister både vad gäller 

kunskap och bemötande gentemot människor med psoriasis både hos människor i samhället och 

vårdpersonal. Det framkommer tydligt i resultatet att personer med psoriasis upplever att vården 

främst fokuserar på de fysiska symptomen medan de psykiska symptomen faller i glömska. 

Ökad kunskap om de psykiska följderna av psoriasis skulle hjälpa vårdpersonal att utforma en 

vård där hela människan tas i beaktande. Genom att som vårdpersonal visa en vilja att vårda 

samt att möta människor med lyhördhet och bekräftelse skapas grunden till en god relation. 

Genom att lyssna till dessa människors egna upplevelser kan mer än fysiska symptom av 

sjukdomen identifieras. Ökad kunskap hos vårdpersonal om hur psoriasis kan upplevas utifrån 

ett inifrånperspektiv och därmed vilka behov som uttrycks hos varje enskild individ leder till att 

utformningen av omvårdnaden blir bättre. Förståelse hos vårdpersonal bidrar till att kunna stödja 

personer i sin strävan efter att bli medveten och förstå det egna sjukdomstillståndet.   

 

Att få ett specifikt behov tillfredssställt skapar ett reducerat lidande och känslor av lättnad. En av 

vårdpersonalens uppgifter är att lindra och förhindra lidande. Därför är det av allra största vikt 

att som vårdpersonal stödja människor i lidande för att kunna skapa känslor av lättnad och 

välbefinnande. I denna studie framkom det tydligt i resultatet att en personlig livssyn kan 

användas som medel för att finna kraft i vardagen. Vårdpersonal skulle kunna ta vara på denna 

kunskap till att stötta personer till att hitta faktorer som stärker livssynen för att få en fungerande 

vardag. För att göra detta tror vi att det är av stor vikt att motivera och hjälpa människorna till att 

hitta strategier som hjälper dem att själva finna styrka och acceptans i sjukdomen.  

 

I dagsläget finns det inte särskilt mycket forskning som beskriver människors upplevelser av att 

leva med psoriasis trots att psoriasis är en relativt vanlig hudsjukdom i samhället. Vårt resultat 

visar dessutom att psoriasis har en stor påverkan på människors dagliga liv och det psykiska 

välmående. I den befintliga forskningen framkommer det att dessa personer är i behov av 

psykisk stöttning. Det framkommer dock inte vilken typ av stöttning de känner att de är i behov 

av, vilket är ett område som vidare forskning skulle kunna bedrivas inom.   
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