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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Multipel Skleros (MS) är en kronisk autoimmun sjukdom som drabbar 

centrala nervsystemet (CNS). Kroppens eget immunförsvar ger upphov till 

inflammation som angriper och skadar nervcellerna, vilket ger funktionsnedsättningar. 

Symtomen, som kan vara både kognitiva och fysiska, är individuella och varierar över 

tid. Omvårdnaden som ges bör därför vara personanpassad. 

Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med MS. 

Metod: En systematisk litteraturstudie där artikelsökning utfördes i databaserna 

CINAHL och PubMed med sökord valda utifrån studiens syfte. 13 artiklar analyserades 

utifrån kvalitativ manifest innehållsanalys, med induktiv ansats. 

Resultat: I resultatet framkom följande kategorier: ”Upplevelser av kroppsliga 

förändringar”, ”Upplevelser av svåra känslor”, ” Upplevelser av omvärderade 

perspektiv på livet”, ” Upplevelser av hanteringsstrategier” och ”Upplevelser av 

sociala relationer”. En ny syn på livet med nya värderingar växer fram när en person 

drabbas av en kronisk sjukdom. MS upplevs i många fall som en osynlig, oförutsägbar 

och opålitlig sjukdom. 

Slutsats: Att leva med en kronisk sjukdom medför för de flesta stora utmaningar i livet. 

Upplevelserna av MS beskrivs på olika sätt då sjukdomen ger olika symtom och 

komplikationer. Personerna med MS har olika förutsättningar och strategier för att göra 

sjukdomen begriplig och hanterbar för att skapa en meningsfull tillvaro.  

 

Nyckelord 

Multipel skleros, personers upplevelser, patientperspektiv 

 

Tack 

Stort tack till vår handledare Liselott Årestedt och vår handledargrupp som givit oss 

konstruktiv feedback under arbetets gång. 
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1 Introduktion 

””Krya på dig”, säger människor, när jag berättar att jag är sjuk. Vad menar de egentligen? 

Tror de att MS är som snuva? Naturligtvis menar folk inget illa, men just de där orden, krya 

på dig, gör alltid ont” (Hoffsten & Swanberg, 2015, s.111). 

Den här litteraturstudien handlar om personers upplevelser av att leva med Multipel Skleros 

(MS). Vi har kommit i kontakt med personer med MS i både arbetsliv och privatliv. Vår 

upplevelse är att det generellt finns för lite kunskap om hur MS på olika sätt påverkar de 

drabbade personerna i deras vardag. Ökad förståelse och kunskap kring valt ämne anser vi är 

viktigt då sjuksköterskor möter personer med MS inom olika vårdkontext. Den här 

litteraturstudien kan bidra till förståelse för hur personer med MS upplever sin situation. 

 

2 Bakgrund 

Bakgrunden ger en beskrivning av begreppet hälsa, sjukdomen MS och dess omvårdnad, samt 

tidigare forskning om upplevelsen av att leva med kronisk sjukdom. 

 

2.1 Hälsa 

Enligt Världshälsoorganisationen definieras hälsa som ”ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning” 

(WHO, 2016). Hälsa är ett mångtydigt begrepp, som kan ses ur både ett objektivt och ett 

subjektivt perspektiv. Det subjektiva perspektivet kan beskrivas som hur en persons tillstånd 

upplevs och påverkar det dagliga livet, medan det objektiva perspektivet innebär hur 

tillståndet faktiskt uttrycker sig (Jahren Kristoffersen, 1998). Historiskt har hälsa setts ur ett 

biomedicinskt perspektiv, vilket innebar frånvaro av kroppslig sjukdom och något som endast 

berörde kroppen. Dagens humanistiska inriktning har ett mera holistiskt perspektiv. 

Människan ses som en helhet där upplevelsen av både kroppsliga och emotionella faktorer är 

viktiga (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014). 

 

2.2 Sjukdomen MS 

MS är en kronisk autoimmun sjukdom som drabbar centrala nervsystemet (CNS) – hjärnan 

och ryggmärgen. Kroppens eget immunförsvar ger upphov till inflammation och angriper och 

skadar nervcellernas skyddande myelinhölje. Myelinet har till uppgift att isolera nervcellerna 

och öka nervimpulsernas hastighet. Vid skador på myelinet försämras eller försvinner 

ledningsförmågan helt, vilket ger funktionsnedsättningar hos personer med MS. Skadorna på 
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myelinet kan till viss del läka men på skadeplatserna bildas ärrvävnad, så kallat skleros 

(plack). Namnet Multipel Skleros betyder många ärr (Fagius, Andersen, Hillert, Olsson & 

Sandberg, 2007). 

 

MS brukar delas in i tre vanligt förekommande former: 

Primär skovvis MS: Är den vanligaste formen av MS och omkring 85% av de personer som 

insjuknar börjar sin sjukdom i den här fasen. Primär skovvis MS kännetecknas av olika långa 

skov, varvat med symtomfria perioder. Den här formen av MS kan ibland ha långa uppehåll 

mellan skoven, och då betraktas sjukdomsförloppet som avstannat. 

 

Sekundär progressiv MS: Formen kan beskrivas som en förlängning av primär skovvis MS. 

Det innebär att efter många år av skovvist förlopp blir det en långsam kontinuerlig försämring 

utan skov. När personen övergår till den här formen ökar oftast funktionsnedsättningarna och 

symtomen. 

 

Primär progressiv MS: Är en kontinuerlig försämring av funktionsförmågan utan 

förbättringsperioder, och ger därför gradvis ökande funktionsnedsättning redan från början. 

Primär progressiv MS är en ovanlig form av MS som drabbar ca 15% av de MS-

diagnostiserade personerna (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Att insjukna i MS är vanligare bland kvinnor än män och de som drabbas är oftast mellan 20-

40 år. I Sverige lever ca 17500 personer med diagnosen och runt 500 personer insjuknar 

årligen i MS (Ericson & Ericson, 2012). Hos unga vuxna är MS den mest vanliga orsaken till 

handikapp som inte orsakats av en olycka (Ntranos & Lublin, 2016). 

 

Om rätt kliniska förutsättningar finns kan det vara ganska enkelt att diagnostisera sjukdomen, 

men många pusselbitar måste falla på plats (Ntranos & Lublin, 2016). Det finns ett antal 

kriterier som ska vara uppfyllda för att diagnosen MS ska fastställas. Alla andra tänkbara 

diagnoser ska först uteslutas, personen ska ha haft minst två skov med symtom från CNS vid 

två olika tillfällen, immunologiska avvikelser ska påvisas i likvor och plack ska synas vid 

magnetkameraundersökning (Fagius et al., 2007). 
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2.2.1 Etiologi 

Orsaken till MS är oklar, men det tros vara en kombination av flera faktorer. Fagius et al. 

(2007) beskriver att arvsanlag tillsammans med yttre faktorer som miljö, trauma, kemikalier, 

kost eller infektioner, särskilt Epstein-Barr-virus, kan ha betydelse för att sjukdomen ska bryta 

ut. Trots att arvsanlag spelar en viss roll i uppkomsten av MS ses inte MS som en ärftlig 

sjukdom som följer generationer i ett tydligt mönster. 80% av personerna med MS saknar 

någon släkting med MS. De som löper störst risk att få MS är enäggstvillingar till en person 

med MS. Hos vissa personer finns en gen på kromosom nummer sex som ger upphov till en 

vävnadstyp som benämns HLA-DR2, som i sig är ett normalt arvsanlag. Det har visat sig att 

vävnadstypen HLA-DR2 ger ökad risk för att få MS. Fagius et al. (2007) beskriver vidare att 

HLA-generna är viktiga för hur immunsystemet fungerar och verkar spela roll vid flera 

inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Maroney och Hunter (2014) lyfter att brist på 

solljus och vitamin D kan vara ytterligare riskfaktorer för att utveckla MS. Personer som 

arbetar utomhus, vistas i länder med många soltimmar eller har tillbringat stor del av 

somrarna utomhus under sin uppväxt, verkar ha lägre risk att drabbas av MS. Enligt Maroney 

och Hunter (2014) kan risken att drabbas av MS vara upp till hela 70% större för storrökare, 

jämfört med icke-rökare. 

 

2.2.2 Symtom 

Många symtom uppstår till följd av plackbildning i olika delar av CNS´s vita substans. När 

impulsledningen är skadad blir funktionerna i kroppen försämrade och symtom uppstår. 

Symtomen delas in i två kategorier: funktionsnedsättning som innebär att symtom uppstår på 

grund av en skada på en viss nervbana, eller allmänsymtom där MS-tröttheten fatigue är mest 

utmärkande (Fagius et al., 2007). Symtom i sjukdomsförloppet kan vara kognitiva 

förändringar, synfältsbortfall eller sensibilitetsstörningar som känselbortfall och domningar 

eller sexuell dysfunktion och depression. Motoriska symtom som kan uppkomma är till 

exempel muskelspasticitet, rörlighets- och balansproblem, sluddrigt tal, miktions- och 

tarmtömningsproblem (Ericson & Ericson, 2012). Ett av de vanligaste symtomen med störst 

påverkan på det dagliga livet är fatigue. Fatigue kan förvärras av att personen får ett nytt MS- 

skov, får feber eller upplever stress. Värme eller kyla är ytterligare faktorer som kan påverka 

den enorma trötthet som kännetecknar fatigue (Mollaoglu & Üstün, 2009). Många personer 

med MS upplever även stark och ihållande nervsmärta som kan vara svår att hantera. Smärtan 

beskrivs ofta som intensiv, molande och brännande, och den uppträder främst i ben och fötter 
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(Fagius et al., 2007). Amtmann et al. (2015) beskriver att det finns samband mellan de olika 

MS-symtomen och hur de påverkar varandra. Ett exempel kan vara att stor smärtpåverkan ger 

ökad fatigue, oro och sömnstörning. De symtomen i sin tur påverkar risken av att drabbas av 

depression. 

 

2.2.3 Behandling 

I dagsläget finns inget botemedel mot sjukdomen. Behandlingen inriktas på symtomlindring, 

förkortande av skov, på att bromsa sjukdomens förlopp och på att dämpa den inflammatoriska 

aktiviteten. Medicinsk behandling kan användas för att lindra symtomen vid till exempel 

muskelspasticitet, blåsfunktionsrubbningar, neurogena smärtor, depression, fatigue och 

sexuell dysfunktion. Att få hjälp med övningar av en fysioterapeut mellan skov är även ett bra 

komplement för att förebygga och behålla rörlighet i kroppsliga funktioner. Hjälpmedel i 

hemmet och på arbetsplatsen kan provas ut med hjälp av en arbetsterapeut (Ericson & 

Ericson, 2012). 

 

De olika formerna av MS kräver olika typer av medicinsk behandling. Vid primär skovvis MS 

används oftast så kallade betainterferoner för att dämpa sjukdomsaktiviteten och förebygga 

nya skov. Vid de progressiva formerna av MS har inte betainterferoner önskad effekt och 

används inte om personen inte har tydliga skov. De progressiva formerna är idag svåra att 

behandla (Fagius et al., 2007). Vid akuta skov kan behandling med glukokortikoider vara 

nödvändigt för att minska svullnaden runt nervtrådar så att den elektriska impulsöverföringen 

förbättras. Vid svår skovvis MS med aggressivt förlopp finns idag möjligheten att behandla 

med blodstamcellstransplantation. Behandlingen innebär att immunförsvaret slås ut med 

kraftiga cellgifter och sedan återtransplanteras personens egna stamceller till kroppen. Dessa 

stamceller är inte aktiverade och angriper därför inte myelinet (Ericson & Ericson, 2012). 

 

2.2.4 Omvårdnad 

För personer med MS är det viktigt med årliga kontroller av sjukdomsförloppet, eller tätare 

kontroller i samband med läkemedelsförändringar. Kontrollerna är viktiga för att personen 

med MS ska få så bra behandling som möjligt. Många neurologiska mottagningar har även ett 

särskilt MS-team där olika professioner kan ingå som till exempel neurolog, MS-

sjuksköterska, kurator och fysioterapeut. Teamets uppgift är att stötta personen med MS i 

dennes olika behov av stöd för bibehållen livskvalitet och förmåga att vara aktiv under 
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sjukdomens förlopp (Socialstyrelsen, 2016). Forskning visar att personer med MS har ett 

behov av mera information gällande träning, kost, urinproblem och alternativa behandlingar. 

Det framkommer även att personerna med MS hade önskat större tillgång till specialiserad 

MS-sjuksköterska än vad de hade möjlighet till (Somerset, Campbell, Sharp & Peters, 2001). 

Bristen på råd och information om motion lyfts även i en studie av McCullagh, Fitzgerald, 

Murphy och Cooke (2008). Sjuksköterskan har en central roll och har ansvaret för 

omvårdnaden av personen med MS. Han/hon fungerar som en koordinator i kontakten med 

andra aktuella professioner till exempel kurator, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut eller 

stödgrupper ( a)MS-sällskapet, 2016). Personer med MS beskriver att sjuksköterskan har en 

betydelsefull roll i bibehållandet av livskvaliteten, men personerna med MS upplever inte att 

de får tillräckligt stöd när det gäller det psykiska, fysiska och sociala behovet (While, Forbes, 

Ullman & Mathes, 2008). Viktiga delar i omvårdnadsarbetet är att ge individuellt anpassad 

information till personen med MS och anhöriga. Sjuksköterskan informerar även om 

utförandet av olika undersökningar och behandlingar. Han/hon bör förmedla en realistisk men 

samtidigt optimistisk syn på framtiden för att stötta personen med MS och anhöriga så att 

hopp om framtiden kan bevaras ( a)MS-sällskapet, 2016). Sjuksköterskan stöttar genom att 

samordna åtgärder utifrån personens behov, så att personen med MS ska kunna utveckla nya 

strategier och handlingar för att nå olika mål och öka välbefinnandet. Det kan handla om att 

lära sig hantera sina energiresurser, lyssna på sin kropp, veta vad som är lagom mycket 

träning eller att få hjälp med att använda olika hjälpmedel ( b)MS-sällskapet, 2016). 

 

2.2.5 Att leva med kronisk sjukdom 

I en studie av Lundman och Jansson (2006) beskrivs, att livet med en kronisk sjukdom 

innebär att ha en sjukdom som är ständigt närvarande. Personer med kronisk sjukdom 

upplever att med rätt förutsättningar är det lättare att acceptera och anpassa sig till de 

begränsningar som sjukdomen medför, men de beskriver också att det är som en ond cirkel 

när till exempel oroande tankar, smärta eller känselbortfall stör nattsömnen. En störd 

nattsömn bidrar till orkeslöshet på dagen, vilket i sin tur påverkar personernas förmåga att 

kunna arbeta, upprätthålla sociala relationer och utföra olika aktiviteter. Flera personer 

upplever att planering av sin tid och att använda sig av olika strategier och hjälpmedel 

underlättar vardagen. Meningsfulla relationer där personerna har någon att lita på, eller att 

själva känna sig behövda, upplevs som tröstande och skapar trygghet (Lundman & Jansson, 

2006). En kronisk sjukdom påverkar hela familjen och inte bara personen som är sjuk. Det är 

en ständigt pågående process för att få det dagliga livet att fungera och lära sig att hantera nya 
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situationer. Att hitta en ny livsrytm kan upplevas som en utmaning för alla inblandade 

personer. En anpassning till ett långsammare tempo kan upplevas som positivt då familjen får 

mer tid tillsammans, men även som negativt då det upplevs som frustrerande att bli tvingad in 

i ett långsammare tempo än tidigare, på grund av sjukdom (Årestedt, Persson & Benzein, 

2014). I en studie av Öhman, Söderberg och Lundman (2003) lyfts personers upplevelser av 

att känna sig halva. Med det menas att de har full vilja att utföra någonting men orken finns 

inte. En person i studien beskriver att det känns som att alla andra är emot honom/henne då 

personen inte längre involveras i beslutsfattande som till exempel tillåtelsen att köra bil, vilket 

upplevs som en stor förlust av personens oberoende. 

 

3 Teoretisk referensram 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att trots sjukdom, kan hälsa upplevas. Upplevelsen 

av hälsa ser olika ut hos olika individer. En person som upplever en bra balans i tillvaron, 

med berikande och lyckliga relationer och en känsla av meningsfullhet och sammanhang, kan 

uppleva hälsa trots sjukdom. Utanförskap, maktlöshet och ensamhet är faktorer som kan leda 

till en sämre hälsa trots frånvaro av fysisk sjukdom. 

 

I den här studien används begreppet känsla av sammanhang (KASAM) som teoretisk 

referensram. Antonovsky (2005) beskriver att en individs hälsa till stor del beror på dennes 

KASAM. KASAM vilar på de tre hörnstenarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet innebär att något är förutsägbart och att det finns en förståelse för det som sker. 

Om något oförutsägbart sker så vill man ändå ha en förklaring för att göra det begripligt, så att 

man förstår vad som händer. Hanterbarhet innebär att personen inte ser sig själv som ett 

hjälplöst offer, utan tar tillvara på sina resurser för att bemöta motgångar. Resurserna kan vara 

ens egen vilja och attityd eller i form av stöd från närstående. Meningsfullhet är den hörnsten 

som enligt Antonovsky (2005), har störst betydelse för hälsan. Det innebär att personer 

känner att livet har en känslomässig innebörd och de tar sig an utmaningen att möta de 

svårigheter som de ställs inför. Personerna investerar sin energi och sitt engagemang i att ta 

sig igenom svårigheterna. Ett starkt KASAM är avgörande för hur personen kan bemästra 

svårigheter. Det innebär att personen ser och accepterar sjukdomen utan att låta den styra eller 

påverka hela livet. Man möter utmaningen genom att fokusera på de positiva sakerna som 

finns i tillvaron. Sjukdomen blir då begriplig och hanterbar. Personer med svag KASAM ger 

efter för det känslomässiga, känner frustration och ser inget hopp i tillvaron. Negativa 
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livshändelser som att få en kronisk sjukdom kan därför ge upphov till känslor som ångest, 

raseri, skam, förtvivlan, övergivenhet och förvirring hos en person med svag KASAM. Dessa 

känslor kan även upplevas om en person har stark KASAM, men då väljer personen en 

genomförbar strategi att bemöta problemet (Antonovsky, 2005). Den teoretiska 

referensramens hörnstenar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har betydelse för 

personers upplevelse av att leva med MS. 

 

4  Problemformulering 

Att leva med MS kan påverka hela livet och innebära en livslång anpassning. Genom att lyfta 

personers olika upplevelser av att leva med och hantera MS kan en större kunskap och 

förståelse skapas om hur sjukdomen påverkar personernas tillvaro. Genom att ta del av det 

som personer med MS upplever, kan till exempel familj, vänner och sjukvårdspersonal stötta 

och stärka personer med MS i deras strävan efter att uppleva hälsa, trots en kronisk sjukdom. 

Kunskapen kan även bidra till att tillvaron för personer med MS blir begriplig, hanterbar och 

meningsfull. 

 

5 Syfte 

Syftet är att beskriva personers upplevelser av att leva med MS. 

 

6 Metod 

Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie 

innebär att flera kriterier ska vara uppfyllda. Det ska bland annat finnas en klart formulerad 

frågeställning och valda artiklar ska vara kvalitetsbedömda med en lämplig granskningsmall. 

Syftet med en systematisk litteraturstudie är att sammanställa resultat från befintlig aktuell 

forskning inom det valda ämnet, och överföra det till klinisk verksamhet. Målet är att belysa 

nya områden inom ämnet för att se om det finns brister som kan vara till grund för vidare 

forskning (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

6.1 Datainsamling 

I det här avsnittet beskrivs hur sökningsförfarandet gick till, vilka databaser som användes 

samt de valda inklusions- och exklusionskriterierna. 
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6.1.1 Inklusions – och exklusionskriterier 

För att söka fram lämpliga artiklar till studien valdes följande inklusionskriterier: artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska, de skulle vara etiskt godkända, publicerade mellan år 2006-

2016 och vara granskade enligt peer-reviewed. Peer-reviewed är en kontrollfunktion för att se 

om artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift (Östlundh, 2012). Artiklarna skulle vara 

relevanta för syftet och utgå från ett patientperspektiv. Artiklar som inriktades på flera 

kroniska sjukdomar exkluderades. Delar i de valda artiklarna som handlade om tiden innan 

diagnostisering och när man nyligen har fått besked om MS, valdes bort då syftet var att 

undersöka personers upplevelser av att leva med MS under en längre tid. 

 

6.1.2 Sökningsförfarande 

Artikelsökning utfördes i databaserna CINAHL och PubMed, då de inriktar sig på 

vårdvetenskap och medicinsk vetenskap (Forsberg & Wengström, 2013). Sökorden som 

användes var: multiple sclerosis, MS, experience, life experience, life change event, daily life 

och hope. De valdes utifrån studiens syfte och databasernas ämnesordlistor. I databasen 

CINAHL kallas ämnesorden för headings och i databasen PubMed benämns de som MeSH-

termer. Sökorden har kombinerats på olika sätt i databaserna för att hitta relevanta artiklar. De 

booleska operatorerna AND och OR har använts då sökorden kombinerades. Enligt Forsberg 

& Wengström (2013) används den booleska operatorn AND för att begränsa och koncentrera 

sökresultatet och den booleska operatorn OR för att utvidga sökningen och ge ett bredare 

resultat. De systematiska sökningarna kompletterades med fritextsökningar. Alla titlar lästes. 

Utifrån titlarna lästes abstracten på de artiklar som hade relevans för det valda syftet. När 

abstractens innehåll verkade lämpliga, lästes artiklarna i fulltext. 13 artiklar gick vidare till 

kvalitetsgranskning, och alla inkluderades. Sökningarna redovisas i bilaga 1 och 2. 

 

6.2 Kvalitetsgranskning 

För att bedöma artiklarnas kvalitet genomfördes en systematisk kvalitetsgranskning. Ett 

verktyg att använda sig av är en granskningsmall som är anpassad till kvantitativ eller 

kvalitativ metod beroende på vilken ansats artikeln har (Forsberg & Wengström, 2013). Vi 

använde oss av Forsberg och Wengströms (2013) checklista för kvalitativa artiklar. En 

modifiering av checklistan gjordes för att lättare kunna bedöma om artiklarnas kvalitet var 

hög, medel eller låg. Modifieringen innebar att checklistans frågor formulerades om till ja och 

nej frågor. Se bilaga 3. Artikeln ansågs hålla hög kvalitet då minst 23 av frågorna besvarades 
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med ja i checklistan. De frågor som vi ansåg vara särskilt viktiga var ett tydligt beskrivet syfte 

och undersökningsgrupp, vilken urvalsmetod som användes, hur data samlades in, att 

resultaten var trovärdiga, att resultaten kunde återkopplas till den ursprungliga 

forskningsfrågan samt att slutsatsen var tydligt redovisad. För att en artikels kvalitet skulle 

bedömas som hög krävdes ett ja på dessa frågor. Av 13 granskade artiklar ansågs alla ha hög 

kvalitet. De artiklar som valdes ut presenteras i bilaga 4. 

 

6.3 Analys 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär innehållsanalys att forskaren tydliggör och 

identifierar mönster och teman, för att kunna göra en bred och innehållsrik beskrivning av ett 

specifikt fenomen. Innehållsanalysen kan genomföras på olika sätt och i olika steg. Materialet 

delas upp i mindre bitar som undersöks närmare. Delarna sätts sedan ihop till en ny helhet. 

Innehållsanalysen kan vara allt från det mest manifesta till en helt latent analys. Manifest 

innehållsanalys innebär att det synliga och specifika innehållet i en text direkt kan analyseras 

och bilda kategorier. 

 

Analysen av artiklarnas resultat utgick från en kvalitativ manifest innehållsanalys med en 

induktiv ansats. En induktiv ansats innebär att texter om personers upplevelser av ett fenomen 

analyseras på ett neutralt och opartiskt sätt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I 

analysprocessen började vi, var för sig, med naiv genomläsning av artiklarna för att få en 

helhetsbild av materialet. Därefter reflekterade vi gemensamt över artiklarnas relevans 

relaterat till studiens syfte. Artiklarna lästes återigen med fokus på resultatdelen, för att hitta 

meningsbärande enheter som svarade an mot valt syfte. De meningsbärande enheterna 

översattes till svenska och skrevs ner som meningsenheter i en tabell i ett dokument. 

Artiklarna numrerades och de valda meningsbärande enheterna från artiklarna markerades 

med artikelns nummer. Numrering av de meningsbärande enheterna gjordes för att vi lättare 

skulle se vilken artikel de kom ifrån. Meningsenheterna kondenserades och den kondenserade 

texten skrevs in i dokumentets tabell. Genom att kondensera kortar man ner texten i den 

meningsbärande enheten, utan att textens centrala innehåll förändras (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Dokumenten skrevs ut i varsitt exemplar och klipptes i delar. Vi valde att 

koda, göra subkategorier och kategorier var för sig, för att sedan jämföra våra resultat, sortera 

och sammanställa dem. Liknande koder lades samman och bildade så småningom de slutliga 

subkategorierna och kategorierna. 

 



  
 

13 

Fem kategorier identifierades utifrån insamlat material. Nedan visas ett exempel på hur de 

identifierades. 

 

Tabell 1 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

 

Kroppen 

upplevdes leva 

sitt eget liv och 

kunde börja 

rycka utan 

förvarning. 

 

 

Ryckningar utan 

förvarning. 

 

Opålitlig kropp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser 

av 

kroppsliga 

förändringar 
 

Deltagare 

beskriver att de 

glömmer 

bokade tider 

och att ta sin 

medicin. 

 

 

Glömmer viktiga 

saker. 

 

Sviktande minne 

 

 

Flera deltagare 

beskrev att de 

kände sig arga 

och ledsna, och 

undrade varför 

sjukdomen 

hade drabbat 

just dem av alla 

människor. 

 

 

Deltagarna kände sig 

arga och ledsna. 

 

Känslor av ilska 

och sorg. 

 

 

 

Upplevelser 

av svåra 

känslor 

 

Många menar 

att deras 

prioriteringar 

och värderingar 

har förändrats 

på ett positivt 

sätt; de 

uppskattar och 

njuter av enkla 

saker i livet 

som tidigare 

tagits för givna. 

 

 

 

Ändrade prioriteringar 

och värderingar gör att 

enkla saker i livet 

uppskattas. 

 

Omvärdera saker i 

livet. 

 

 

 

Upplevelser 

av 

omvärderade 

perspektiv 

på livet 
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Ett sätt att 

hantera livet var 

att ta det lugnt 

en dag i taget 

genom att 

fokusera på 

nuet och inte 

tänka för långt 

fram. 

 

 

Fokusera på nuet och 

inte tänka för långt 

fram. 

 

Vara i nuet. 

 

Hantera 

vardagen 

med 

sjukdom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser 

av 

hanterings-

strategier 
 

En deltagare 

vägrar att 

använda gå-

hjälpmedel, 

därför att hon 

vill fortsätta att 

gå själv så 

länge som 

möjligt. 

 

 

En vilja att fortsätta gå 

själv. 

 

Att inte bli 

beroende. 

 

Att ta 

kontroll över 

sin situation 

 

Vårdande 

attityd i form av 

bekräftelse, 

konsultation 

och ett vänligt 

bemötande från 

vårdpersonal, 

hjälpte 

deltagarna med 

deras MS-

relaterade 

bekymmer. 

 

 

Ett bra bemötande 

från vårdpersonal 

hjälper i hanterandet 

av sjukdomen. 

 

Ett bra bemötande. 

 

Bemötande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser 

av sociala 

relationer  

Att träffa andra 

som har MS 

gav deltagarna 

en möjlighet att 

dela 

erfarenheter 

och få råd/stöd. 

 

 

Att träffa andra som 

har MS gav deltagarna 

en möjlighet att dela 

erfarenheter och få 

råd/stöd. 

 

Stöd från andra 

 

Stöd 
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6.4 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden bör göras och vara klart innan forskningen påbörjas. Det görs för att 

skydda människor, som har anknytning till forskningen, psykiskt, fysiskt och 

integritetsmässigt. Etisk prövning görs även för att undvika ohederlighet som plagiering, 

förvrängning, förfalskning och vilseledning. Forskningsresultaten måste även redovisas på ett 

sådant sätt att kontroll och upprepning av forskningen är möjlig (Vetenskapsrådet, 2016). Vad 

det gäller intresset för att få fram ny kunskap ska alltid nytta och risker med studien övervägas 

för att inte skada deltagarna (Forsberg & Wengström, 2013). I systematiska litteraturstudier är 

det viktigt att etiska överväganden görs gällande urval och resultat. Studierna som används 

ska vara godkända av en etisk kommitté eller så ska ett etiskt övervägande genomförts 

(Forsberg & Wengström, 2013). De granskade artiklarna var alla etiskt godkända. I vissa av 

de utvalda artiklarna förs även ett etiskt resonemang, där information om studiens syfte givits 

till deltagarna, information om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

deltagandet under studiens gång utan att behöva förklara sig. 

 

Genom att försöka ha ett neutralt perspektiv har vi satt våra egna tankar och värderingar åt 

sidan. Relaterat till Vetenskapsrådets (2016) beskrivning av etiska riktlinjer har vi inte 

plagierat, förvrängt, vilselett eller förfalskat artiklarnas resultat. 

 

7 Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier och fyra subkategorier som på olika sätt belyser 

upplevelsen av att leva med MS. De kategorier som framkommer är ”Upplevelser av 

kroppsliga förändringar”, ”Upplevelser av svåra känslor”, ” Upplevelser av omvärderade 

perspektiv på livet”, ” Upplevelser av hanteringsstrategier” och ”Upplevelser av sociala 

relationer”. I resultatet framkommer att upplevelsen av att leva med MS är mycket 

individuell. Gemensamt är att känslorna som är förenade med MS starkt påverkar personernas 

dagliga liv och hur de klarar av att hantera sjukdomen. 

 

7.1 Upplevelser av kroppsliga förändringar 

Personer som har MS upplever ofta kroppen som oförutsägbar och opålitlig. Vissa perioder 

fungerar deras fysiska och kognitiva funktioner sämre, och ibland upplevs perioder av 

tillfällig förbättring (Wenneberg & Isaksson, 2014; Irvine, Davidson, Hoy & Lowe-Strong, 

2009). Personer med MS upplever att den opålitliga kroppen begränsar utförandet av 
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aktiviteter eller att aktiviteter inte kan utföras alls längre (Månsson Lexell, Larsson Lund & 

Iwarsson, 2009). En del personer beskriver kroppens oförutsägbarhet som att kontrollen över 

kroppen har förlorats, vilket påverkar det dagliga livet (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). 

Kroppen upplevs både som långsam och som att den lever sitt eget liv, då den utan förvarning 

kan börja rycka (Flensner & Rudolfsson, 2016). Kognitiva förändringar kan göra att personer 

med MS upplever sig ha minnessvårigheter och svårigheter med att organisera sina tankar. 

Det kan handla om att personerna inte kommer ihåg namn på människor de möter eller 

anknytningen till dessa. Vissa personer med MS glömmer viktiga saker som bokade tider eller 

att ta sina mediciner. Upplevelser av svårigheter med att lära sig nya saker beskrivs, vilket 

påverkar fritidsaktiviteter och det dagliga livet (Shevil & Finlayson, 2006). En av de mest 

utmärkande konsekvenserna av MS är fatigue. Den enorma tröttheten upplevs begränsa 

vardagen, vilket gör det omöjligt för vissa personer att orka med familjelivet samtidigt som 

man arbetar (Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoody, 2008; Coenen, Basedow-Rajwich, 

König, Kesselring & Cieza, 2011). MS-symtom som påverkar tal och synförmågan kan leda 

till att personer med MS måste lämna sina arbeten (Irvine et al., 2009). 

 

7.2 Upplevelser av svåra känslor 

MS innebär både fysiska och kognitiva förändringar, som kan väcka negativa känslor som 

ilska, sorg, frustration och oro. Personer med MS beskriver sorg och ifrågasätter varför 

sjukdomen drabbat just dem (Olsson et al., 2008; Shevil & Finlayson, 2006). En del personer 

riktar ilskan mot sig själva och menar att det är deras eget fel att de drabbats av MS, medan 

vissa låter ilskan gå ut över andra (Ghafari, Fallahi-Khoshknab, Nourozi & Mohammadi, 

2015). De fysiska och kognitiva förändringar som MS medför, får personerna att uppleva 

osäkerhet. Känslan av att vara mindre trovärdig i andras ögon leder till känslor av skam, skuld 

och oduglighet (Shevil & Finlayson, 2006; Flensner & Rudolfsson, 2015; Månsson Lexell et 

al., 2009). Med en kropp som är opålitlig och inte längre fungerar som tidigare upplevs rädsla 

för hur framtiden ska bli, och en längtan efter hur kroppen en gång var (Olsson et al., 2008; 

Flensner & Rudolfsson, 2015; Lohne, Aasgaard, Slettebö & Nåden, 2010). Framtidsdrömmar 

slås i spillror och glädjen ersätts av saknad och sorg (Månsson Lexell et al., 2009). Syftet med 

livet ifrågasätts när personerna med MS tvingas sänka sin ambitionsnivå. En sänkt 

ambitionsnivå ger i vissa fall upphov till existentiell oro (Wenneberg & Isaksson, 2014), och 

en del uttrycker att de endast lever för att överleva (Månsson Lexell et al., 2009). Att söka 

information om MS och träffa andra personer med MS kan upplevas som ett hot och väcka 

rädsla och skapa känslomässigt kaos då det ger en inblick i hur framtiden kan komma att se ut 
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(Isaksson & Ahlström, 2008; Soundy et al., 2012). Att känna stress och känslomässig 

upprördhet kan bidra till att MS-symtomen förvärras (Malcomson et al., 2008). 

 

7.3 Upplevelser av omvärderade perspektiv på livet 

Personer med MS som har en religiös tro upplever att det hjälper dem att acceptera 

situationen och se positivt på framtiden, och att det finns en mening med att just de har 

drabbats av MS (Soundy et al., 2012; Irvine et al., 2009; Ghafari et al., 2015). Tilltro till den 

medicinska utvecklingen och att forskningen om MS går framåt väcker hopp hos personerna 

med MS om att inte bli sämre i sin sjukdom (Soundy et al., 2012; Isaksson & Ahlström, 

2008). Åren med MS har gjort att perspektiven har förändrats och personerna känner 

uppskattning och njuter av enkla saker i livet som tidigare har tagits för givna, vilket innebär 

att prioriteringar och värderingar har förändrats på ett positivt sätt (Malcomson et al., 2008; 

Flensner & Rudolfsson, 2015; Irvine et al., 2009). En inre styrka hos personer med MS 

upplevs ge ett ökat självförtroende och en större självkänsla, vilket ger dem en känsla av inre 

lugn och trygghet (Isaksson & Ahlström, 2008). Trots sjukdom kan livet upplevas som 

tillfredsställande och personerna kan njuta av det som tillvaron erbjuder just nu (Månsson 

Lexell et al., 2009). Sjukdomens karaktär tvingar personerna att koppla av och ta det lugnare 

än tidigare, vilket medför att de upplever sig mer känslomässigt tillfreds än innan de blev 

sjuka (Wenneberg & Isaksson, 2014). 

 

7.4 Upplevelser av hanteringsstrategier 

Resultatet visar hur personer med MS väljer att hantera sin vardag genom att till exempel 

fokusera på nuet och sysselsätta sig med olika aktiviteter. I resultatet framkommer också att 

det finns en vilja att ta kontroll över sin situation. 

 

7.4.1 Hantera vardagen med sjukdom 

Ett sätt att lättare hantera livet med MS är att fokusera på nuet, ta en dag i taget och inte tänka 

för långt fram (Flensner & Rudolfsson, 2015; Malcomson et al., 2008). En annan 

hanteringsstrategi för att förlika sig med sjukdomen är att söka information och läsa på, för att 

öka kunskapen hos sig själva (Malcomson et al., 2008). Det framkommer att en del personer 

med MS väljer att isolera sig för att skydda sig själva och undvika att bli dömda som 

annorlunda (Shevil & Finlayson, 2006; Wenneberg & Isaksson, 2014; Grytten, & Måseide, 

2006). För att skingra tankar kring sjukdomen och uppleva en meningsfull tillvaro, väljer 
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många att sysselsätta sig med olika aktiviteter (Flensner & Rudolfsson, 2015, Isaksson & 

Ahlström, 2008). Många menar att det är viktigt att prioritera och planera sina aktiviteter för 

att klara av att genomföra det man vill ha gjort (Månsson Lexell et al., 2009; Malcomson et 

al., 2008; Coenen et at., 2011). Planering kan även innebära att tid avsätts för vila och 

återhämtning (Isaksson & Ahlström, 2008), eller att arbetstiden anpassas så att de kan 

fortsätta att arbeta (Malcomson et al., 2008). Att jämföra sin egen situation med de personer 

som upplevs ha någon värre åkomma, gör MS lättare att hantera (Ghafari et al., 2015; 

Isaksson & Ahlström, 2008). 

 

7.4.2 Att ta kontroll över sin situation 

Det finns en vilja att ta sig an utmaningen att övervinna de förutfattade meningar som finns 

om MS (Soundy et al., 2012), och att ha en optimistisk inställning är en viktig faktor i 

hanterandet av de konsekvenser som MS kan medföra (Isaksson & Ahlström, 2008). Det är 

vanligt att personer med MS beskriver att man inte accepterar sjukdomen utan vill kämpa för 

sin självständighet och för att forma sitt eget liv (Flensner & Rudolfsson, 2015; Olsson et al., 

2008; Irvine et al., 2009). De uttrycker vikten av att ha en fightande attityd, att ta kommandot 

och återfå kontrollen i de utmaningar som MS ställer dem inför i det dagliga livet 

(Malcomson et al., 2008; Lohne et al., 2010). 

 

7.5 Upplevelser av sociala relationer 

Resultatet visar hur personer med MS upplever bemötande och stöd från andra människor i 

sin omgivning. 

 

7.5.1 Bemötande 

Personer med MS upplever att sjukvårdspersonalens bemötande är av stor vikt. De värdesätter 

ett vänligt bemötande, och att de blir bekräftade och trodda i sin situation. Kontinuerlig 

uppföljning, anpassad information och individuella åtgärder upplevs av personer med MS 

som stärkande i relationen till sjukvården (Isaksson & Ahlström, 2008; Lohne et al., 2010). 

En okunskap hos andra människor bidrar till att en del personer med MS ibland upplever att 

de blir bemötta som mindre begåvade personer. De själva upplever sig kapabla att ta sina egna 

beslut och vill bli bemötta som tidigare (Irvine et al., 2009; Månsson Lexell et al., 2009). 

Personer med MS upplever att de svårigheter och symtom som de har, ignoreras och inte ses 



  
 

19 

som något annorlunda på grund av okunskapen hos andra människor (Grytten & Måseide, 

2006). 

 

7.5.2 Stöd 

Personer med MS upplever att de i hög utsträckning får känslomässigt stöd i form av samtal 

och fysiskt stöd som till exempel hjälp med påklädnad och hushållssysslor, från familj, 

vänner, andra personer med MS och sjukvårdspersonal (Ghafari et al., 2015; Irvine et al., 

2009). Möjligheten att träffa andra personer med MS upplevs som värdefullt då man kan 

utbyta erfarenheter, samt få råd och stöd av andra i liknande situation (Malcomson et al., 

2008). Stödjande vänner är till stor hjälp i anknytningen till nya sociala relationer, då de 

känner personen med MS och förstår dennes behov. Bristande stöd och förståelse kan också 

upplevas då familjemedlemmar, arbetskamrater och vänner har för lite kunskap om 

sjukdomen och hur den uttrycker sig (Isaksson & Ahlström, 2008). Stödet från 

familjemedlemmar kan också upplevas som så stort att de blir överbeskyddande (Grytten & 

Måseide, 2006). 

 

8 Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med MS. 

Avsnittet innehåller en metoddiskussion och en resultatdiskussion där de styrkor och 

svagheter som framkommit i arbetet med den här litteraturstudien lyfts. Diskussionerna har 

inspirerats av Forsberg och Wengströms (2013) metodlitteratur. 

 

8.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen görs en värdering av metodens tillvägagångssätt gällande datainsamling, 

kvalitetsgranskning och analys. Förklaringar och brister lyfts, motiveras och diskuteras. I 

metoddiskussionen lyfts även studiens trovärdighet och överförbarhet. 

 

8.1.1 Avgränsningar 

I sökningen användes följande inklusionskriterier: artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 

publicerade mellan år 2006-2016 och granskade enligt peer-reviewed. Tidsbegränsningen 

valdes för att få ett så brett och varierat urval som möjligt. Valet av tidsbegränsning ansågs 

relevant då personers upplevelser av att leva med MS inte är inaktuella trots att en del av 

artiklarna är 10 år gamla. Det kan också ses som en svaghet att vi inte har sökt längre tillbaka 
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i tiden, då relevanta artiklar som är äldre än 10 år kan ha missats. De artiklar som inriktades 

på flera kroniska sjukdomar exkluderades. I CINAHL valdes funktionen peer-reviewed, vilket 

innebär att artiklarna är publicerade i en vetenskaplig tidskrift (Östlundh, 2012), vilket styrker 

att vi har använt oss av vetenskapliga artiklar. I PubMed finns inte funktionen peer-reviewed. 

För att kontrollera om tidskriften är granskad enligt peer-reviewed användes databasen 

Ulrichsweb. 

 

8.1.2 Sökningsförfarandet 

Vi upplevde arbetet med sökningarna som svårt och tidskrävande. I början missuppfattade vi 

hur den systematiska sökningen skulle gå tillväga. Vi gjorde ett antal fritextsökningar med 

relevanta sökord för vårt valda syfte, men databasernas ämnesord användes inte. Trots att 

sökningarna inte var systematiskt gjorda fick vi relevanta träffar. När vi förstod hur en 

systematisk sökning skulle göras gjorde vi om hela sökningsförfarandet, så att inga relevanta 

artiklar skulle missas. De artiklar som framkom som relevanta i fritextsökningen fick vi även 

med i resultatet i den systematiska sökningen. Den systematiska artikelsökning utfördes i 

databaserna CINAHL och PubMed, då de inriktar sig på vårdvetenskap och medicinsk 

vetenskap (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningarna gjordes utifrån litteraturstudiens 

syfte, med relevanta sökord. Sökordet hope kan tyckas vara avvikande i förhållande till 

studiens syfte. Tanken var från början att hopp skulle belysas i den teoretiska referensramen 

som ett vårdvetenskapligt begrepp, men den teoretiska referensramen har omformats efter 

hand. Vi valde ändå att ha sökordet med i vår sökning. Sökningarna i databaserna resulterade 

i ett tillfredsställande underlag av datamaterial. I efterhand ser vi att det kan vara en svaghet 

att vi endast använde två databaser i sökningsförfarandet, då vi kan ha missat eventuell 

relevant forskning. Sökningarna resulterade mestadels i kvalitativa artiklar. 

 

8.1.3 Kvalitetsgranskning 

En systematisk kvalitetsgranskning genomfördes för att bedöma artiklarnas kvalitet. Ett 

verktyg att använda sig av är en granskningsmall som är anpassad till kvantitativ eller 

kvalitativ metod beroende på vilken ansats artikeln har (Forsberg & Wengström, 2013). Vi 

använde oss av Forsberg och Wengströms (2013) checklista för kvalitativa artiklar. 

Checklistan modifierades så att frågorna kunde besvaras med ja eller nej. Modifieringen 

gjordes för att lättare kunna bedöma om artiklarnas kvalitet var hög, medel eller låg. Vi 

upplevde granskningen som svår att genomföra, för att svaren på checklistans frågor var svåra 
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att se och bedöma på ett tydligt sätt i artiklarna. Det kan bero på att vi inte har kunskapen och 

erfarenheten av att arbeta med vetenskapliga artiklar sedan tidigare. Vi har, var för sig, 

systematiskt och noggrant granskat valda artiklar för att sedan jämföra och resonera 

tillsammans. Våra respektive granskningar stämde väl överens, vilket vi anser är en styrka. 

 

8.1.4 Analys 

Vi började analysprocessen med naiv läsning av artiklarna för att få en helhetsbild av 

materialet. Därefter lästes artiklarna igen, med fokus på artiklarnas syfte och resultat, för att 

hitta meningsbärande enheter som svarade an mot vårt valda syfte. Vi valde ut de 

meningsbärande enheterna och kondenserade dessa tillsammans för att sedan koda och göra 

subkategorier och kategorier var för sig. Vi jämförde sedan våra resultat och resonerade kring 

de som inte stämde överens för att kunna fastställa de subkategorier och kategorier som 

ansågs passa vårt syfte. Anledningen till att vi valde att göra en del av analysen var för sig var 

att få ett vidare perspektiv på resultatet och en diskussion kring de koder, subkategorier och 

kategorier som var och en kom fram till. Vi var intresserade av att se hur väl våra 

uppfattningar stämde överens, vilket vi anser vara en styrka för att fastställa subkategorier och 

kategorier. En del meningsbärande enheter placerades om under analysprocessen, då det inte 

alltid var självklart i vilken subkategori och kategori de skulle placeras. För att kunna avgöra 

det, gick vi tillbaka till artiklarnas resultatdel för att läsa meningsenheten i sitt sammanhang, 

så att den skulle kategoriseras rätt. I efterhand kan det verka som att de svårplacerade 

meningsenheterna var för korta, vilket då kan ses som en svaghet. 

 

8.1.5 Trovärdighet och överförbarhet 

Under arbetets gång har vi strävat efter att bibehålla en neutral syn för att inte resultatet ska 

påverkas av våra tankar och värderingar. Vi har reflekterat över den förförståelse vi har om 

upplevelsen av att leva med MS, för att kunna bibehålla ett neutralt perspektiv, vilket vi anser 

är viktigt för att styrka trovärdigheten i studiens resultat. Genom att diskutera och öppet 

reflektera med varandra om texternas innehåll, har våra egna tankar och värderingar satts åt 

sidan. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att det är viktigt att forskaren är objektiv för 

att undvika att förutfattade meningar ska ha en påverkan på resultatet. Vi anser att studien 

skulle kunna vara överförbar till personer med andra kroniska sjukdomar, men eftersom 

upplevelserna är individuella kan det vara svårt att överföra från ett urval till en population. 
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8.1.6 Etiska överväganden 

I en systematisk litteraturstudie ska studierna som används vara godkända av en etisk 

kommitté eller så ska ett etiskt övervägande ha genomförts (Forsberg & Wengström, 2013). 

De granskade artiklarna var etiskt godkända, vilket vi anser vara en styrka när de används till 

en litteraturstudie. Risken med att sammanställa resultat från andra studier i en litteraturstudie 

kan vara att litteraturstudiens resultat inte speglar de ursprungliga artiklarnas resultat på ett 

korrekt sätt. Genom att se meningsenheterna i sina sammanhang och reflektera kring dessa, 

har vi försökt att sammanställa resultatet så korrekt som möjligt. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen innehåller en sammanfattning av resultatets delar och en diskussion om 

huruvida resultatet överensstämmer med studiens syfte, problemformulering och teoretiska 

referensram. Upplevelsen av att leva med MS är högst individuell, beroende på sjukdomens 

karaktär och utveckling för den enskilde individen. Sjukdomsförlopp, symtom och 

funktionsnedsättningar kan vara varierande beroende på vilken form av MS personen har. De 

föreställningar vi hade inför studien, var begränsade till att personer med MS hade synliga 

funktionsnedsättningar, som till exempel att vara rullstolsburen. Under tiden vi har arbetat 

med studien har kunskapen utvecklats och vi har fått en ökad förståelse om att MS påverkar 

hela livet på flera olika sätt. Sjuksköterskans roll är inte relaterat till studiens syfte, men 

han/hon är en av dem som möter personer med MS och kommer att få ta del av deras 

upplevelser av att leva med sjukdomen. I resultatdiskussionen lyfts därför även vad 

sjuksköterskan kan göra för personerna med MS, så att deras upplevelser av att leva med 

sjukdomen underlättas. 

 

8.2.1 Upplevelser av kroppsliga förändringar 

Personer med MS upplever kroppen som oförutsägbar och opålitlig. De fysiska och kognitiva 

funktionerna försämras och kontrollen över kroppen upplevs som förlorad. Kroppsliga 

förändringar som fatigue, minnessvårigheter, påverkat tal och försämrad synförmåga 

begränsar livet med MS. Upplevelserna av de kroppsliga förändringarna kan vara svåra att 

hantera just för att de ter sig så olika. Resultatet har gett oss en inblick i hur opålitlig kroppen 

kan vara. Vi tänker att något måste vara förutsägbart och följa ett visst mönster för att det ska 

vara hanterbart, men med MS är kroppen oförutsägbar. Förloppet och vilka 

funktionsnedsättningar man kommer att drabbas av kan inte förutspås. För att hanterbarhet 
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ska upplevas är det enligt Antonovsky (2005) en förutsättning att den enskilde personen har 

inflytande eller möjlighet att själv påverka sin situation. 

 

Det framkommer att fatigue upplevs som ett av de vanligaste symtomen, som har stor 

påverkan på personernas liv. Den enorma tröttheten går inte att vila bort vilket skapar en 

osäkerhet om kroppens funktion från dag till dag. Tröttheten kan vara både fysisk och 

psykisk, och medföra att kroppen och tankeförmågan upplevs som långsam (Fagius et al., 

2007). Forskning visar att det finns samband mellan fatigue, fysiska och kognitiva symtom 

hos personer med MS, vilket bidrar till förlust av kroppslig kontroll och begränsar 

spontaniteten i tillvaron (Smith, Olson, Hale, Baxter & Schneiders, 2011). Som sjuksköterska 

är det viktigt att visa öppenhet och följsamhet till personens unika livsvärld. Likaså att visa 

hänsyn och ha förståelse för att varje persons upplevelser av kroppsliga förändringar är 

individuella och skapar olika individuella behov av stöd (Dahlberg & Segesten, 2010). Vi 

tänker att sjuksköterskan som träffar personer med MS har en samordnande funktion, och kan 

vägleda personer med MS till rätt professioner, som fysioterapeut eller arbetsterapeut, för att 

bibehålla eller stärka de kroppsliga funktionerna. 

 

8.2.2 Upplevelser av svåra känslor 

I resultatet framkommer det att de känslomässiga upplevelserna av att leva med MS ständigt 

tycks vara närvarande hos personer med MS. Vi kan ha förståelse för att livet med MS kan 

upplevas med frustration, ilska, stor sorg och rädsla. Vi tänker att de svåra känslorna kan 

pendla i relation till de kroppsliga funktionerna eller tankar om hur framtiden kommer att bli. 

Meningen med livet ifrågasätts då framtiden är oviss. När de negativa känslorna tar 

överhanden upplevs hopplöshet och meningslöshet. Då kan det vara svårt att se begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron (Antonovsky, 2005). Att träffa andra personer med 

MS kan upplevas som hotfullt och väcka rädsla, då insikten om hur stor påverkan sjukdomen 

kan ha på individen väcks. Vi anser att det är viktigt att sjuksköterskan inte glömmer den 

emotionella upplevelsen av att leva med MS, i mötet med dessa personer. Han/hon kan i 

mötet med personer med MS erbjuda möjligheten till stödjande samtal. Heiskanen, Vickrey 

och Pietilä (2011) beskriver att sjuksköterskan kan hjälpa personer med MS genom att 

uppmuntra, stödja och bekräfta dem i sin situation. 
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8.2.3 Upplevelser av omvärderade perspektiv på livet 

För en del personer medför MS en ny syn på livet. Religiös tro kan hjälpa till att se positivt på 

framtiden och att finna en mening med tillvaron. Vi tänker att en del personer som har en 

stark tro upplever livet med MS som begripligt och hanterbart. De har tröst, trygghet och en 

känsla av sammanhang i sin tro, vilket vi skulle vilja säga innebär ett starkt KASAM. Enligt 

Antonovsky (2005) har troende personer oftast ett starkt KASAM. Den medicinska 

utvecklingen och forskningen om MS inger ett hopp om att inte bli sämre i sin sjukdom. 

Förändrade perspektiv och värderingar medför uppskattning för enklare saker i livet, saker 

som tidigare tagits för givna, och livet kan upplevas som tillfredsställande trots en kronisk 

sjukdom. Att ändra sina perspektiv och uppskatta nya saker i livet, tror vi, är en viktig faktor 

för att personer med MS ska kunna fokusera på det positiva i tillvaron och njuta av livet som 

det är just nu. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att oväntade negativa händelser i livet 

kan få människor att stanna upp och omvärdera saker i tillvaron, vilket medför att livet tar en 

ny vändning med nya perspektiv. 

 

8.2.4 Upplevelser av hanteringsstrategier 

Resultatet visar att det finns flera individuella sätt att hantera sjukdomen och planera sin 

vardag. En del personer väljer att fokusera på nuet, och inte tänka för långt fram. Många är 

hjälpta av att sysselsätta sig med olika aktiviteter för att skingra tankarna. En annan strategi är 

att fokusera på att öka sin kunskap om MS. Att söka information och läsa om MS, ökar 

kunskapen om sjukdomen, vilket kan göra den mer begriplig och lättare att hantera. Vi tror att 

mer kunskap även kan ge en viss förberedelse inför eventuella svårigheter som kan uppstå i 

samband med sjukdomen. Förberedelserna kanske ger en medvetenhet som kan göra att en ny 

MS-komplikation inte kommer som en överraskning för personerna med MS. Antonovsky 

(2005) menar att begripligheten ligger i att överraskningen då går att ordna och förklara. Vi 

tänker också att sjuksköterskan kan hjälpa till med förslag, råd och stöd, om personen med 

MS inte hittar någon bra hantering av ett visst problem. Resultatet visar att viktiga faktorer för 

att övervinna förutfattade meningar om sjukdomen och underlätta livet med MS, är att ha en 

optimistisk inställning och en fightande attityd. Personerna vill kämpa för sin självständighet 

och ta kontrollen över de utmaningar de möter. Att fokusera på det som man fortfarande 

klarar av och inte låta sjukdomen ta över livet anses vara en positiv och viktig inställning hos 

personerna med MS. I en studie av Matuska och Erickson (2008) beskrivs vikten av att 

planera tiden och energin så att personerna med MS klarar av att utföra de saker som de 
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tycker är viktigast och på så vis bevara sin självständighet. Antonovsky (2005) beskriver att 

personer som har ett starkt KASAM fokuserar på de positiva sakerna i tillvaron, kan bemästra 

svårigheter och kan använda sin inre styrka för att hantera negativa livshändelser. 

 

8.2.5 Upplevelser av sociala relationer 

De allra flesta personer uppskattar ett vänligt bemötande, och personerna med MS värdesätter 

ett vänligt bemötande från sjukvårdspersonal och andra människor. Ibland kan en okunskap 

hos andra göra att personer med MS upplever att de blir bemötta som mindre begåvade 

personer eller att deras sjukdom ignoreras. Genom vår nya kunskap har vi uppmärksammat att 

flera personer med MS ger uttryck för att de inte blir direkt tilltalade, utan att andra 

människor pratar om dem som i tredje person. Vi tänker att ett sådant bemötande kan försvåra 

hanteringen av sjukdomen hos personer med MS. Forskningen visar att sjuksköterskan bör 

avsätta tillräckligt med tid för att personerna med MS ska uppleva ett bra bemötande. 

Han/hon bör även arbeta för att lyssna aktivt så att det blir en dialog och inte en 

envägskommunikation (Ploughman et al., 2012). I resultatet framkommer det att vissa 

personer med MS upplever att de i hög utsträckning får känslomässigt och fysiskt stöd från 

familj, vänner, andra personer med MS och sjukvårdspersonal. Vi tänker att motsatsen, 

bristande stöd, också kan upplevas om kunskap och förståelse för hur sjukdomen uttrycker sig 

saknas. Som vi tidigare har nämnt så finner många stöd i att träffa andra personer med MS. 

Innan studien hade vi inte tänkt på att vissa personer med MS faktiskt upplever de här 

träffarna som mindre stödjande, eftersom sjukdomen är individuell och alla befinner sig i 

olika stadier. Sjuksköterskan kan hjälpa till med att öka kunskap om MS hos familj och 

vänner, genom att bjuda in dem till informationsträffar. Det ger då en ökad förståelse för hur 

stor påverkan sjukdomen har på den enskilde individen, vilket stärks av Golla, Galushko, 

Pfaff och Voltz (2011) som beskriver att familj och vänner lättare kan förstå personen med 

MS och dennes behov. De kan då stötta på ett lämpligt sätt genom att de fått ökad kunskap. 

 

9 Förslag till vidare forskning 

Under arbetet med studien har vi funderat och diskuterat vad som skulle vara intressant att 

veta mera om när det gäller MS. Forskning som inriktar sig på betydelsen av individanpassad 

vård och behandling, är ett område att utveckla ytterligare. Ett område som vi 

uppmärksammat som ett intressant framtida forskningsområde är livsstilens påverkan på 

upplevelsen av att leva med MS och vilken egenvård som kan vara lämplig. Sjuksköterskans 
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och övrig vårdpersonals kunskap och bemötande i kontakten med personer med MS, är också 

viktigt, och kan beforskas ytterligare. 

 

10 Slutsats 

Resultatet visar att MS i många fall upplevs som en osynlig, oförutsägbar och opålitlig 

sjukdom. Upplevelsen av att leva med MS är individuell då sjukdomen ger olika symtom och 

komplikationer, både fysiskt och kognitivt. Den väcker många negativa känslor så som ilska, 

frustration och sorg över en kropp som man inte längre har kontroll över. För att göra MS mer 

begriplig och hanterbar är det viktigt med individuellt anpassad information om sjukdomen. 

Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal har en viktig roll då de genom information, stöd och 

bekräftelse hjälper personerna med MS att lättare acceptera och hantera de svårigheter det 

innebär att leva med MS. 
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som råd till vårdpersonal och 

andra personer med MS för att 

hitta självhanteringsstrategier i 

det dagliga livet. 

 

 

Kvalitativ – två 

fokusgrupper (7 deltagare i 

den ena och 6 deltagare i 

den andra) intervjuades. 

13 deltagare (9 kvinnor och 

4 män). 

 

Deltagarna i båda 

fokusgrupperna 

identifierade liknande 

teman relaterat till 

upplevelsen av att leva med 

och hantera sin MS. Till 

exempel: brist på 

professionellt stöd, 
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innehållsanalys 

tillämpades.  

38 deltagare (26 kvinnor 

och 12 män). 
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adjustment to 
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exploration of  

 

Studiens syfte är att utforska den 

subjektiva upplevelsen av att leva 

med och anpassa sig till MS. 

 

Kvalitativ – En fokusgrupp 

med semi-strukturerad 

intervju och guidade 

diskussioner.  

Tolkande fenomenologisk 

analys. 

8 deltagare (7 kvinnor och 

 

Resultatet visar på hur 

deltagarna först reagerar 

negativt när de får 

diagnosen, de förnekar och 

döljer. De tappar sin 

identitet och det är en  
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Månsson Lexell, 

E., Larsson Lund, 

M., & Iwarsson, 

S. 

 

(2009) 

 

Sverige 
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American Journal 

of Occupational 

Therapy 

 

Constantly 

Changing Lives: 

Experiences of 

People With 

Multiple Sclerosis 

 

Studiens syfte är att få en 

förbättrad förståelse för hur 

personer med MS upplever sitt 

engagemang i olika aktiviteter. 

 

Kvalitativ – metoden som 

användes var Grounded 

Theory. 10 deltagare (6 

kvinnor och 4 män). 

 

Deltagarna upplevde att 

livet ständigt förändrades. 

Olika svårigheter tvingade 

dem att kämpa för att 

kunna delta i olika 

aktiviteter. Förändringarna 

påverkade deras roller i 

olika sammanhang och 

förändrade synen på dem 

själva. 

 

Hög 

 

 

 

Coenen, M., 

Basedow-

Rajwich, B., 

König, N., 

Kesselring, J., & 

Cieza, A. 

 

(2011) 

 

Tyskland 

 

9 

 

 

Chronic Illness 

 

Functioning and 

disability in 

multiple sclerosis 

from the patient 

perspective 

 

Studiens syfte är att beskriva de 

funktioner och funktionshinder 

som är kopplade till MS ur ett 

patientperspektiv. 

 

Kvalitativ – 6 

fokusgrupper, med totalt 27 

deltagare. 

Fokusgruppsintervjuer. 

 

 

Deltagarna beskrev att alla 

fysiska aspekter och 

områden i det dagliga livet 

påverkades av sjukdomen. 

Likväl som de 

miljömässiga faktorerna 

påverkade deras liv. 

 

Hög 
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Wenneberg, S., 

& Isaksson, A-K. 

 

(2014) 

 

Sverige 

 

10 

 

Nordic Journal of 

Nursing Research 

& Clinical 

Studies/Vård i 

Norden 

 

Living with 

multiple sclerosis: 

The impact of 

chronic illness 

 

Syftet är att utforska subjektiva 

upplevelser av livskvalitet hos 

patienter med MS, med fokus på 

möjliga positiva aspekter som 

behövs för att komma till rätta 

med sjukdomen.  

 

Kvalitativ - induktiv design 

i form av latent 

innehållsanalys användes 

för att analysera data från 

intervjuer med 61 MS-

patienter.  

Totalt 61 deltagare (39 

kvinnor och 22 män). 

 

Resultatet delas in i fyra 

kategorier: Upplevelsen av 

ohälsa, upplevelse av hälsa 

trots sjukdom, psykosociala 

konsekvenser av att ha MS 

och olika sätt att hantera 

MS. MS-patienterna 

tvingas att omvärdera sina 

liv under 

sjukdomsutvecklingen.  

 

 

Hög 

 

 

 

Lohne, V., 

Aasgaard, T., 

Caspari, S., 

Slettebö, Å., & 

Nåden, D.  

 

(2010) 

 

Norge 

 

11 

 

 

Nursing Ethics 

 

The lonely battle 

for dignity: 

Individuals 

struggling with 

multiple sclerosis 

 

Syftet är att ta reda på hur 

personer som lider av MS 

upplever och förstår värdighet 

och kränkning i kontexten av en 

rehabiliteringsavdelning. 

 

Kvalitativ – med en 

deskriptiv och explorativ 

design. Fenomenologisk-

hermeneutisk ansats 

14 deltagare (8 kvinnor och 

6 män). 

 

I resultatet identifieras tre 

teman som beskriver att 

värdighet är mänsklighet. 

Enligt deltagarna kräver 

värdighet tid och upplevs 

bara i ett sammanhang av 

empati och ömsesidigt 

förtroende. 

 

Hög 

 

 

 

Ghafari, S., 

Fallahi-

Khoshknab, M., 

Nourozi, K., & 

 

Contemporary 

Nurse 

 

Patients’ 

 

Syftet är att utforska patienters 

upplevelser av anpassning till 

Multipel Skleros.  

 

Kvalitativ – 

innehållsanalys. 

Ostrukturerade intervjuer 

25 deltagare (18 kvinnor 

 

Resultatet visar sju teman. 

Huvudtemana är bland 

annat religiositet, 

informationssökning, att 

 

Hög 
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Mohammadi, E. 

(2015) 

 

Iran 

 

12 

 

experiences of 

adapting to 

multiple sclerosis: 

a qualitative study 

och 7 män). söka efter stöd och 

känslomässiga reaktioner.  

 

Grytten, N., & 

Måseide, P. 

 

(2006) 

 

Norge 

 

13 

 

Chronic Illness 

 

`When I am 

together with 

them I feel more 

ill.´ The stigma of 

multiple sclerosis 

experienced in 

social 

relationships 

 

 

Syftet är att utforska stigma som 

personer med multiple skleros 

upplever i sociala relationer.  

 

Kvalitativ – Grounded 

Theory användes. 

Ostrukturerade intervjuer. 

14 deltagare (8 hade MS 

och 6 var anhöriga). 

 

I resultatet framkommer det 

att deltagarna antingen blir 

ignorerade eller 

överempatiserade i 

mellanmänskliga möten.  

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 


