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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Multipel Skleros är en långvarig sjukdom och drabbar vanligen kvinnor i 30-års 
åldern. Fler kvinnor än män får diagnosen och orsaken till sjukdomen är ännu inte klarlagd. 
Multipel Skleros kännetecknas av demyelinisering. Symtomen för sjukdomen är individuella 
och kan även förändras med tiden.   
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur kvinnors livsvärld påverkas av att leva med 
Multipel Skleros. 
Metod: Studien fokuserar på upplevelser och är därför en kvalitativ studie. Urvalet till studien 
skedde med hjälp av olika inklusions- och exklusionskriterier. Totalt analyserades fem 
självbiografier skrivna av kvinnor. Manifest innehållsanalys användes för att analysera 
innehållet.  
Resultat: Symtomen påverkar vardagen olika för kvinnorna men gemensamt är att tröttheten 
är det dominerande symtomet. Många kvinnor blev tvungna att börja använda någon form av 
hjälpmedel runt 30-års åldern med anledning att sjukdomen utvecklades i negativ riktning. 
Efter många år lärde kvinnorna sig att hantera sjukdomen och slutade förneka diagnosen och 
istället accepterade den. 
Slutsats: Patienter med Multipel Skleros behöver få tillgång till mer information om trötthet 
relaterad till sjukdomen. Mycket energi gick till att vara orolig istället för att få en förklaring 
från början. En stor omställning var att inse att det krävs mycket hjälp från omgivningen för 
att klara av livet.  
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1 INLEDNING 
 
Författaren till studien valde detta ämne för att få ökad kunskap om Multipel Skleros, vilket är 
en långvarig sjukdom. Patienter med sjukdomen kan påträffas både på sjukhus, på 
vårdcentral, inom hemsjukvården samt inom psykiatrin. Som sjuksköterska kan det, oavsett 
vilken arbetsplats, vara till fördel att ha kunskap om långvariga sjukdomar som Multipel 
Skleros. Kunskapen kan leda till att förståelsen ökar för dessa patienter. Med kunskap och en 
förståelse för hur det är att leva med Multipel Skleros kan även patienter med andra 
långvariga sjukdomar få en bättre anpassad vård. Förhoppningen med uppsatsen är att sprida 
mer kunskap om Multipel Skleros.    
 
2 BAKGRUND 
 
Multipel Skleros är en långvarig sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet (CNS) där 
orsaken är främst inflammation i hjärnan och ryggmärgen (Haider et al., 2016). Sjukdomen är 
en av de vanligaste neurologiska funktionsnedsättningar som drabbar unga människor 
(MacLean, 2010). Vanligast är att insjukna mellan 15–50 år och genomsnittsåldern för debut 
av symtom är 29 år (Fagius, 2007). Det är mer förekommande att kvinnor drabbas av Multipel 
Skleros än män (Brownlee, Hardy, Fazekas & Miller, 2017). Ungefär dubbelt så många 
kvinnor insjuknar jämfört med män (Fagius, 2007). I Sverige har ungefär 17. 000 - 18. 000 
människor Multipel Skleros, men forskning indikerar att det kan vara fler drabbade. Varje år 
insjuknar ungefär 1 000 människor i sjukdomen (Socialstyrelsen, 2016). Orsaken till Multipel 
Skleros är fortfarande inte fastställd, men olika faktorer som antas har en inverkan är miljön, 
gener och immunologiska faktorer (Milo & Miller, 2014). 
 
Mer än två miljoner människor runtom i världen har Multipel Skleros och vanligast drabbade 
är det populationer som ligger längre ifrån ekvatorn (Strickland, Worth & Kennedy, 2015). 
De vanligaste populationerna där risken för Multipel Skleros är högst är i Nordamerika, 
Nordeuropa och Kanada. I de populationerna är förekomsten av sjukdomen 30–80/100 000 av 
befolkningen (Akdemir, Terzi, Arslan & Onar, 2017). Skottland är det land med högst 
förekomst av Multipel Skleros i hela världen (Strickland et al., 2015). Braun och Anderson 
(2012) förklarar att en orsak till varför insjuknandet av Multipel Skleros är mer eller mindre 
vanligt i vissa delar av världen kan bero på förekomsten av patogener. Patogener är 
organismer som är sjukdomsframkallande, till exempel bakterier och virus. I olika områden i 
världen är förekomsten av patogener olika hög. När känsliga människor kommer i kontakt 
med dessa patogener kan det i sin tur utlösa Multipel Skleros. Multipel Skleros betecknas som 
MS fortsättningsvis i texten.  
 
2.1 Historia 
MS har funnits sedan lång tid tillbaka, men på grund av sjukdomens skiftande utveckling och 
oförutsägbarhet har det inte varit lätt att fastställa en specifik sjukdom. Det var först under 
1800-talet som kunskapen ökade om hur nervsystemet är uppbyggt och fungerar. Vid 
iakttagelser kunde då olika symtom urskiljas mellan alla patienter med olika neurologiska 
sjukdomar. MS ”upptäcktes” av neurologen Jean-Martin Charcot. Vid obduktioner 
observerades att det ibland kunde finnas ärr på hjärnan och ryggmärgen som var små och 
hårda. Dessa ärr kallades för plack. Ärren orsakade olika symtom som var återkommande. 
Charcot döpte sjukdomen till ”sclérose en plaques disseminées” som sedan ändrades till 
Multipel Skleros som betyder ”många ärrhärdar” (Fagius, 2007).   
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2.2 Patofysiologi 
MS är en autoimmun sjukdom vilket innebär att istället för att angripa främmande 
mikroorganismer i kroppen, skadas kroppsegen vävnad. Inflammation orsakas av 
kroppsfrämmande mikroorganismer, men ibland kan även en inflammation uppstå utan 
påverkan från främmande ämnen. Autoimmunitet innebär att immunsystemet inte kan avgöra 
skillnad mellan främmande organismer och kroppsegen vävnad utan det sker en nedbrytning 
av kroppsegen vävnad istället. Vid en inflammation aktiveras celler, så kallade makrofager. 
Makrofagerna kallas även för vävnadsnedbrytande celler. Deras uppgift är att bryta ned 
skadad vävnad i det område inflammationen är i (Fagius, 2007). När CNS blir inflammerat 
sker en tillströmning av antikroppar och de orsakar nedbrytning av myelinskidorna 
(Strickland & Baguley, 2015). Myelinskidorna bildas av så kallade oligodendrocytceller. 
Myelinskidorna har en isolerande funktion vilket både skyddar nervcellens axon samt hjälper 
nervimpulserna att fortplanta sig (MacLean, 2010). Vid ett MS skov aktiveras 
inflammationsprocessen och makrofagerna blir verksamma. Dessa makrofager angriper då 
myelinet kring axonen och bryter ned det. Även oligodendrocyterna som bildar 
myelinskidorna skadas. Demyelinisering innebär att myelinet runtom axonen antingen har 
försvunnit helt eller får ett mycket tunnare lager (Fagius, 2007). Nedbrytningen av myelin 
leder till att nervimpulserna inte kan fortplanta sig på rätt sätt (MacLean, 2010).  
 
2.3 Indelning av MS-sjukdomen 
MS delas in i tre olika kategorier: återkommande MS, primärprogressiv MS och 
sekundärprogressiv MS (Milo & Miller, 2014).   
 
2.3.1 Återkommande MS 
Den vanligaste formen är återkommande och drabbar ca 85–90% av de människor som har 
sjukdomen. Med återkommande menas att sjukdomen går i skov (Brownlee et al., 2017). 
Skov innebär att ett särskilt symtom plötsligt framträder. Symtomet kan vara ett helt nytt eller 
samma som har visat sig tidigare, det beror på var i CNS skadorna finns. Skovet pågår under 
en period och går därefter tillbaka igen. För det mesta brukar funktionen i kroppsdelen som 
påverkades under ett skov återfå normal funktion igen vid skovets slut. Svårighetsgraden på 
skoven är individuella samt under hur lång tid de håller i sig. En del personer har endast några 
få skov per år medan andra har det tätare. Återhämtningen från ett skov påverkas av hur svårt 
det var och under hur lång tid det höll i sig. I de fall där kroppsdelen inte återfår fullständig 
funktion vid skovets slut blir det en ofullständig återhämtning. Upprepade ofullständiga 
återhämtningar kan leda till trappstegsvis ökat funktionshinder (Fagius, 2007). 
Återkommande MS karaktäriseras av återfall vilket innebär att den neurologiska funktionen är 
nedsatt och håller i sig i minst 24 timmar utan att patienten har feber eller infektion. Det är 
främst unga vuxna som drabbas av återkommande MS och medelåldern är 30 år (Brownlee et 
al., 2017).  
 
2.3.2 Primärprogressiv MS 
Cirka 10% av de med MS har det som kallas för primärprogressiv MS. Det innebär att 
symtomen succesivt tilltar redan i början på sjukdomsförloppet utan att några skov upplevs. 
Den här formen av sjukdom debuterar vanligen i 40-årsåldern. Primärprogressiv MS medför 
vanligen en succesiv försämring av gångförmågan, medan få symtom påvisas från midjan och 
uppåt. Den här sortens MS kan även drabba yngre personer och då blir symtomen mer spridda 
(Fagius, 2007).  
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2.3.3 Sekundärprogressiv MS 
Många personer med MS upplever att symtomen stegvis förvärras med åren utan att ha haft 
några skov. Sjukdomen har långsamt förändrats till ett stadie som kallas för 
sekundärprogressiv MS. Sekundärprogressiv MS innebär att inga skov kan påvisas samtidigt 
som symtomen gradvis förvärras. Även om en person har sekundärprogressiv MS kan det i 
vissa fall även ske skovliknande försämring. Risken att övergå till sekundärprogressiv MS 
ökar ju längre tid sjukdomen pågår (Fagius, 2007). 
 
2.4 Symtom 
MS orsakar inte endast fysiska symtom utan även psykiska symtom. Symtomen blir 
individuella beroende på var skadorna finns i centrala nervsystemet. Dock finns det symtom 
som upplevs vanligare, däribland trötthet, långvarig smärta, rörelseproblem och spasticitet. 
Spasticitet innebär att musklerna inte kan slappna av utan är mer aktiva än de annars bör vara 
(Fagius, 2007). Förenklat innebär det att musklerna är ihopdragna hela tiden (Braun & 
Anderson, 2012). Trötthet är det dominerande symtomet (Bishop & Rumrill, 2015). Andra 
symtom kan vara yrsel, balanssvårigheter och miktions- och tarmtömningsproblem (Ericson 
& Ericson, 2013). Hur snabbt eller långsamt utvecklingen av sjukdomen sker är individuellt. 
Likaså hur ofta sjukdomsskoven uppträder (MacLean, 2010). Sjukdomen bidrar även till 
psykisk och emotionell påverkan på välbefinnandet (Strickland et al., 2015). Det finns ännu 
inget botemedel för MS utan medicinerna som finns fokuserar på att dämpa symtomen och 
bromsa sjukdomsutvecklingen (Pan, Wern, Cutter, Su, Pleimes & Wang, 2012).  
 
2.5 Diagnos  
De vanligaste sätten att diagnostisera MS på är genom neurologiska symtom och tecken och 
magnetröntgen (Brownlee et al., 2017). Magnetröntgen är den mest pålitliga metoden att 
använda sig av för att upptäcka skador på hjärnan orsakade av MS. Med hjälp av 
undersökningen går det att bland annat stödja diagnosen, uppskatta sjukdomsaktiviteten samt 
följa sjukdomsutvecklingen (Milo & Miller, 2014). Magnetröntgen gör det även lättare att 
hitta skador på CSN som är karaktäristiska för MS (Brownlee et al., 2017). Karaktäristiska 
skador är plackbildning (Fagius, 2007). Ibland kan ytterligare undersökningar som 
exempelvis cerebrospinalvätskeundersökningar göras på vissa människor för att bekräfta 
diagnosen, men den metoden är inte särskilt vanlig (Brownlee et al., 2017). Det görs även 
andra tester för att utesluta andra sjukdomar än MS (Milo & Miller, 2014). Det kan vara 
exempelvis andra neurologiska sjukdomar med liknande symtom som vid MS. Magnetröntgen 
kan exempelvis hjälpa till att utesluta kompressionsskador som orsakas av myelopati 
(Brownlee et al., 2017).  
 
Vid utredning av MS erhålls en utförlig anamnes av patientens och en neurologisk 
undersökning görs (Braun & Anderson, 2012). Undersökningen genomförs av en 
specialistläkare, en neurolog. Med dessa undersökningsmoment får neurologen en tydlig bild 
över var skadorna eller förändringarna finns i nervsystemet och vilket symtom som uppstår 
beroende på skada eller förändring (Fagius 2007).  
 
Eftersom MS är en sjukdom med många olika symtom och karaktär som förändras över tiden 
kan det vara svårt att fastställa diagnosen. Därför har olika kriterier gjorts för att lättare kunna 
säkerställa att det handlar om MS. McDonald-kriterierna grundades 2001 av engelsmannen 
Ian McDonald. Grundkriteriet för MS är ”minst två skov skilda i tid och rum”, det betyder att 
symtomen måste vara olika och ha inträffat vid olika tillfällen (Fagius, 2007).    
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2.6 Behandling  
Eftersom MS utgörs av inflammation har behandlingen varit riktad mot att dämpa 
inflammationen. Det har prövats olika immunhämmande medel inom forskning med syfte att 
bromsa sjukdomsutvecklingen samt att risken för nya skov ska minska. Däremot har 
biverkningar av medicinerna varit större än vinsten. Patienten måste själv välja om det är värt 
att drabbas av biverkningarna eller gynnas av medicinen. Beroende på vilka symtom patienten 
har erbjuds olika behandlingar. Fysisk rörelse är viktigt för att bibehålla och stärka 
kroppsfunktionen. Sjukgymnasten fyller därför en viktig funktion som överlappar all 
behandling (Fagius, 2007).  
 
Vid ett akut skov ges läkemedel av gruppen glukokortikoider. Glukokortikoider verkar genom 
att dämpa svullnaden kring nervtråden vilket leder till att impulsöverföringen lättare kan 
fortplantas (Ericson & Ericson, 2013). Vanligast är att patienten får glukokortikoider 
intravenöst i droppform under tre dagar. Biverkningar av läkemedlet är sömnsvårigheter och 
upprymdhet, dessa försvinner efter avslutad behandling (Fagius, 2007). 
 
Stamcellstransplantation är en form av behandling för sjukdomen, dock genomförs det inte så 
ofta och patienten behöver uppfylla vissa krav för att genomgå det (Ericson & Ericson, 2013). 
Syftet med behandlingen är att radera kroppens immunförsvar och återplantera patientens 
stamceller som skördades innan nedbrytningen. Stamcellerna bygger därefter upp ett nytt 
immunförsvar som inte bryter ned myelin (Fagius, 2007). Stamcellstransplantation är en 
vanlig behandlingsmetod för patienter med blodsjukdomar. Forskning har däremot visat att 
autoimmunsjukdomar så som bland annat MS också kan förbättras av den metoden (Ericson 
& Ericson, 2013).   
 
2.7 Levnadsvillkor  
Olsson, Lexell och Söderberg (2008) visar kvinnors upplevda erfarenheter av att leva med 
MS. Flera kvinnor var överens om att känslan att ha kontroll över sin kropp var borta. Likaså 
var de överens om att känslan av trötthet var dominerande. Vidare återger författarna hur 
informanterna beskrivit det som att varje dag är en ny utmaning. Kroppen som tidigare varit 
stark är nu orkeslös och mycket trött. Turpin, Kerr, Gullo, Bennett, Asano och Finlayson 
(2017) skriver att kvinnor som lider av trötthet orsakad av MS har fått anpassa sin livsstil 
därefter. Många kvinnor beskrev att de till en början inte visste att denna slags trötthet var 
karaktäristisk för sjukdomen utan kanske berodde på något annat. En del fick reda på det 
genom sjukvården medan andra fick reda på det via egen sökning. Nästa steg efter vetskapen 
om symtomet var att involvera det i det vardagliga livet. Kvinnorna förklarade det som en 
kamp att först förstå varför de kände som de gjorde och sedan att anpassa livet utifrån det. Om 
inte anpassningar gjordes utan de försökte leva som de tidigare gjort blev det konsekvenser. 
Exempelvis inläggning på sjukhus för professionell vård eller nedbäddade flera dagar i rad för 
återhämtning. Kvinnorna menade att försöka förneka tröttheten inte var optimalt, det blev 
bara värre istället. De lärde sig att uppmärksamma kroppens signaler på utmattning och att 
planering var en viktig faktor för att orka med vardagen (ibid).   
 
2.8 Sjuksköterskans roll 
För att sjuksköterskan ska ge patienter en bra och säker vård finns det fyra ansvarsområden 
som bör följas. Ansvarsområdena är återställa hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och 
främja hälsa. Patienterna ska bemötas med respekt oberoende av kultur, kön, nationalitet, 
ålder och bakgrund (Swenurse, 2017). I mötet mellan sjuksköterskan och patienten kan 
sjuksköterskans attityd påverka hur patienten ser på hälsa. Sjuksköterskan kan hindra eller 
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uppmuntra patienten att uppnå olika mål med sin makt (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 
2014). 
 
Det centrala i hälsofrämjande vård är att lyssna på patienten och skapa en förståelse för 
patientenens upplevelse av situationen i relation till lidande, hälsa och sjukdom. Detta kan 
göras genom att involvera värdegrunden som bygger på begreppen delaktighet, jämlikhet och 
dialog. Patienten och sjuksköterskan utbyter kunskap och information emellan varandra i en 
dialog (Hedelin, et al., 2014). Sjuksköterskans roll i ett arbetsteam för MS-patienter är att 
verka som koordinator. Sjuksköterskan ser till att kommunikationen mellan alla medarbetare 
fungerar och att patienten blir involverad. Patienten kan känna sig trygg genom att 
sjuksköterskan besitter kunskap och erfarenhet om ämnet. Sjuksköterskan bidrar med ökad 
livskvalité för patienten och anhöriga (Socialstyrelsen, 2016).    
 
3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Uppsatsen skrivs utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Enligt Dahlberg och Segesten 
(2010) innebär grunden för vårdvetenskap att patienten ska vara i fokus. Patientens upplevelse 
av hur hälsa, lidande, vårdande och sjukdom påverkar livet är viktigt för att vårdaren på bästa 
sätt ska kunna främja hälsoprocessen. Till vårdvetenskapen hör fyra konsensusbegrepp; 
patient, miljö, hälsa och vårdande. Dessa konsensusbegrepp utgör grunden för vårdvetenskap 
och används för att kunna bedriva forskning inom ämnet. Konsensusbegreppen har under 
tidens gång bearbetats och utökats. Exempel på utökade begrepp är kommunikation, 
omvårdnadsprocess och relation. Vidare förklarar Dahlberg och Segesten (2010) att teorin 
måste samspela med praktiken. Syftet är att den kunskap vårdvetenskapen frambringar om 
vårdande och hälsa ska vårdverksamheten använda i praktiken, för att främja varje patients 
hälsa på möjliga sätt. Det måste vara ett samspel mellan vårdvetenskapen och 
vårdverksamheten. Kunskapen som bildas ur vårdvetenskapen ska på ett lämpligt sätt 
omvandlas så att den lätt kan tillämpas i praktiken. Det är varje vårdares skyldighet att själv ta 
del av senaste kunskapen för att ge patienterna en bra vård (ibid).  
 
Vårdvetenskapliga begrepp är begrepp som används för att på en djupare nivå förstå patienten 
och dennes upplevelser. Begreppen hjälper till att bryta ner helheten av patientens upplevelser 
och berättelse. Vårdaren kan med hjälp av de olika vårdvetenskapliga begreppen skapa sig en 
djupare förståelse för patienten. Vårdvetenskapliga begrepp behövs för att reflektion ska 
uppstå (Ekebergh, 2012). Nedan presenteras livsvärld, lidande och mening och sammanhang, 
tre vårdvetenskapliga begrepp som är centrala i studien. Syftet med att använda begreppen är 
att spegla resultatet i resultatdiskussionen.  
 
3.1 Livsvärld 
Alla människor uppfattar saker och ting i livet på olika sätt, därmed är livsvärlden en 
subjektiv och unik upplevelse (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden ifrågasätts inte i 
vardagen utan tas för given av människan. Beroende på om det är ett barn, en vuxen eller en 
åldring erfars världen på olika sätt. Likaså om personen är sjuk eller frisk (Birkler, 2007). Att 
leva med en långvarig sjukdom påverkar det dagliga livet eftersom sjukdomen inte försvinner, 
den finns alltid med en oavsett vad som händer. Det kan till en början känns jobbigt och livet 
blir begränsat på grund av en sjukdom. Med hjälp av vårdpersonal kan denna känsla 
omvandlas till något positivare istället. Det går trots en långvarig sjukdom att fortsätta 
medverka i olika aktiviteter samt fortsätta med sina livsprojekt (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Livsvärlden och människan har ett samband. Omgivningen påverkar människan samtidigt 
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som människan påverkar sin omgivning (Asp & Fagerberg, 2012). Att bedriva 
vårdverksamhet eller utveckla vårdvetenskapen utan att involvera livsvärldsteorin skulle vara 
mycket svårt (Dahlberg & Segesten, 2010). Patientens perspektiv av vårdandet ska stå i fokus. 
Med hjälp av livsvärlden kan hälsa, lidande, vårdande och sjukdom lättare förstås. Detta leder 
till att patientens hälsoprocesser lättare kan stödjas (ibid). 
 
3.2 Lidande  
Hur en människa upplever lidande är precis som med livsvärlden subjektivt. Inom vården kan 
de främsta orsakerna till lidande bero på sjukdom, obehag eller fysisk smärta. Upplevelsen av 
att lida har ett samband med oro, ångest och smärta. När en individs inre hotas av förstörelse 
skapas ett lidande. Lidandet har inget specifikt utseende eller språk, utan alla agerar olika. Det 
viktiga är att prata och kunna uttrycka sitt lidande för andra som bearbetning (Arman, 2013). 
Att leva med en långvarig sjukdom innebär ett lidande för individen eftersom en 
livsförändring sker (Dahlberg & Segesten, 2010). Lidandet kan ses som ett förlopp där olika 
steg bearbetas för att uppnå ett slags lindrande. En av vårdverksamhetens uppgifter är att 
lindra lidande för patienterna. Lidande delas in i tre olika grupper; livslidande, 
sjukdomslidande och vårdlidande (Arman, 2013).  
 
Livslidande innebär att en persons liv påverkas negativt. Det kan vara allt från att små eller 
stora livsprojekt inte längre kan fullbordas av någon anledning till att personens existens 
hotas. Sjukdomslidande orsakas av sjukdom. Att drabbas av en sjukdom kan få en person som 
tidigare känt sig trygg i sig själv att känna otrygghet och förlust av identitet. Sjukdomen är ett 
hot mot hälsan och livet. Vårdlidande handlar om att patienten utsatts för ett lidande orsakat 
av vården. Exempel på vårdlidande är när patienten upplever att ingen lyssnar på en eller 
bristande kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare (Dahlberg & Segesten, 2010).     
 
3.3 Mening och sammanhang 
Behovet av mening och sammanhang har ett samband med livsvilja. För att vilja något behövs 
känslan av det är meningsfullt och att det finns sammanhang. Att känna samhörighet med 
någon eller något stärker känslan av meningsfullhet. Det som känns meningsfullt vid ett 
tillfälle kan vid ett senare tillfälle kännas tvärtom. Sjukdomar kan påverka synen på 
meningsfulla saker. Vad som upplevs meningsfullt av en person behöver inte upplevas 
likadant för någon annan. Även personer med långvariga sjukdomar kan uppleva mening och 
sammanhang trots sitt sjukdomstillstånd. För att personerna ska kunna känna mening och 
sammanhang är det viktigt att de har förståelse för sin sjukdom och kan acceptera den. Det 
handlar om att leva med sjukdomen och inte kämpa emot den (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
4 PROBLEMFORMULERING 
 
Att drabbas av en långvarig sjukdom är en omställning för individen och livsvärlden behöver 
anpassas därefter. Det blir inte bara en förändring för patienten utan även omgivningens 
livsvärld påverkas. Förståelsen för hur personer med MS upplever sjukdomen är oerhört 
viktigt för att vårdpersonal i sitt arbete ska kunna ge patienterna bästa möjliga omvårdnad. 
Ökad förståelse gör att vårdmötena blir mer anpassade utifrån varje patient. Det främjar att 
patienterna upplever mening och sammanhang i vårdprocessen. En långvarig sjukdom som 
MS är både ett livslidande och ett sjukdomslidande. Hur hanterar kvinnorna det? Hur 
påverkas det dagliga livet av MS? Vilka eller vilket symtom beskriver kvinnorna är mest 
återkommande? Vilka eller vilket symtom påverkar livsvärlden mest? 
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5 SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa hur kvinnors livsvärld påverkas av att leva med Multipel 
Skleros. 
 
6 METOD 
6.1 Design  
En kvalitativ ansats med induktiv tillämpning var mest passande för den här studien eftersom 
syftet handlade om den subjektiva upplevelsen. Studien utgick från självbiografier där fokus 
låg på hur individen upplever sjukdomen och vilka känslor som uppstod. Forsberg och 
Wengström (2016) skriver att syftet med en kvalitativ ansats är att en ökad förståelse för den 
enskilde individens upplevelser ska skapas genom tolkningar. En förståelse kan inte skapas 
utifrån analysering av enskilda delar, utan det är helheten som ska beaktas. En induktiv ansats 
innebär att analysmaterial sammanställs och öppnar för nya tankesätt och utveckling. 
Dahlborg Lyckhagen (2006) skriver även att eftersom biografier handlar om hur en människa 
upplever världen eller sektioner av den passar biografier till att analyseras utifrån en subjektiv 
upplevelse. Birkler (2007) förklarar att hermeneutik används för att försöka skapa en 
förståelse och tolka någonting. Det kan exempelvis vara förståelse för människors känslor, 
handlingar och värderingar. Centralbegreppet inom hermeneutiken är förförståelse som 
innebär vilka fördomar en individ har innan en förståelse har skapats för händelsen. 
Förförståelsen kan vara omedveten eller medveten (ibid).  
 
6.2 Datainsamling 
6.2.1 Urvalsförfarande 
Data till studien hämtades från självbiografier. För att få relevanta självbiografier användes 
databaserna Libris och OneSearch. Se bilaga 1 för sökschema.  
 
Inklusionskriterier för studien var självbiografier skrivna av kvinnor över 18 år, 
självbiografier som handlade om MS och endast svenska böcker. Studiens exklusionskriterier 
var andra sjukdomar än MS, självbiografier skrivna av män och självbiografier från andra 
länder än Sverige.  
 
Vid sökning i OneSearch användes sökordet multipel skleros självbiografi. Det resulterade i 
noll sökresultat. Sökordet ändrades då till multipel skleros biografi vilket resulterade i sex 
sökresultat. Tre av böckerna uteslöts då de var skrivna av män vilket var ett 
exklusionskriterie. Två av böckerna som inkluderades var skrivna av samma författare, men 
skriva vid olika perioder i livet. De valdes ut med avsikt att senare kunna jämföras med 
varandra. Därför förekommer samma författarnamn med olika årtal i refereringen. Den tredje 
boken valdes ut för att den handlade om progredierande MS vilket är ovanligt i unga år. 
Tanken var att böckerna inte skulle vara äldre än åtta år, men vid datainsamlingen ansågs det 
inte finnas tillräckligt med material inom den tidsgränsen.  
 
I databasen Libris användes först sökorden multipel skleros självbiografi och det gav fyra 
resultat. För att få fler sökresultat och självbiografier att välja mellan ändrades sökordet till 
multipel skleros biografi. Resultatet blev då 28 biografier. Av dessa 28 böcker exkluderades 
tre böcker direkt då de redan hade valts ut i den andra databasen OneSearch. Därefter 
exkluderades sex böcker då de var skrivna av män. Fem böcker var talböcker och en var 
video/film. Talböckerna exkluderades med anledning att några redan fanns i bokupplaga och 
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en del talböckers originalbok var skrivna av män. Två böcker valdes bort med anledning att 
de inte var svenska. Två böcker exkluderades för att de inte hade någon angiven författare. 
Fem böcker fanns inte att låna på något bibliotek i närheten. Kvar fanns fyra biografier att 
välja mellan. Alla fyra böcker valdes ut med anledning att de framstod som relevanta för 
studiens syfte och motsvarade uppsatta inklusionskriterier.  
 
Efter urvalet fanns det sju självbiografier att analysera till studiens resultat. Tre böcker från 
databasen OneSearch och fyra böcker från databasen Libris. Alla sju böcker lästes översiktligt 
för att få en bättre inblick över innehållet. Därefter exkluderades två böcker då innehållet inte 
var relevant för studien. Böckernas innehåll handlade inte om hur författaren upplevde 
sjukdomen. Sammanlagt fanns det fem böcker att analysera till resultatdelen. I bilaga 2 
presenteras en sammanfattning över de utvalda självbiografierna. 
 
De utvalda självbiografierna granskades utifrån Segestens mall om kvalitetsgranskning som 
redovisas i bilaga 3 (2006). En kvalitetsgranskning gjordes för att bedöma om kvaliteten på 
självbiografierna gjorde att de kunde användas i studien. I källkritiken ingår sex olika kriterier 
som ska granskas och utifrån dem görs en utvärdering om datamaterialet är av god kvalitet. 
Med hjälp av kvalitetsgranskningen har en bedömning av självbiografierna kunnat göras 
vilket har lett till att studiens författare valde just de här böckerna.   
 
6.3 Analys 
Innehållsanalyser kan vara antingen manifesta eller latenta. En manifest innehållsanalys 
innebär att texten analyseras utifrån det synliga, det vill säga det som texten uttrycker. En 
latent innehållsanalys går istället ner på djupet och analyserar underliggande meningar. Det 
sker en djupare tolkning av innehållet. Vid manifest innehållsanalys är det viktigt att inte 
uttrycka egna antaganden utan framhäva texten i dess fulla rätt. Det är annars lätt hänt att ens 
egna förförståelse och föreställningar påverkar analysen på ett negativt sätt (Friberg, 2006). 
Självbiografiböckerna i den här studien har analyserats utifrån en manifest innehållsanalys, se 
tabell 1 för exempel på innehållsanalys.  
 
En kvalitativ innehållsanalys delas upp i fem steg; meningsbärande enheter ska plockas ut, 
meningsenheterna ska kondenseras, de kondenserade meningsenheterna ska kodas, 
subkategorier skapas och sist bildning av kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 
Meningsbärande enheter är text som sorterats ut från helheten med syfte att skildra olika 
innehåll (Friberg, 2006). Det kan vara hela stycken eller endast några meningar. 
Meningsbärande enheterna förkortas till konsista meningar vilket utgör kondensering 
(Graneheim & Lundman, 2004). Kodning innebär att de kondenserade meningarna summeras 
för att det tydligt ska framgå vad de handlar om (Wibeck, 2012). Kategorier är det viktigaste i 
analysen. Där redogörs sambandet mellan de olika stegen i innehållsanalysen (Graneheim & 
Lundman, 2004).   
 
Analysen skedde enligt Graneheim och Lundmans beskrivning. De fem böckerna lästes 
noggrant igenom var för sig en gång utan att analyseras. Därefter lästes böckerna en gång till 
och under tiden varje bok lästes plockades meningsbärande enheter som svarade på denna 
studies syfte ut och skrevs ner i ett separat dokument. När meningsbärande enheter hade 
plockats ut från alla böcker sammanfattades det mest centrala och beskrevs med någon 
mening. Det var kondenseringen. De kondenserade meningarna sammanfattades och bildade 
koderna. Här användes så få ord som möjligt för att tydligt visa vad som är det centrala. 
Därefter var det dags för kategorier. Bildning av kategorier kan liknas vid gruppering av 
likheter för att få en sammanfattning. Dahlberg (1997) förklarar att kategorier redogör för en 
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individs upplevelse av ett fenomen. Kategorierna delas in i likheter eller skillnader som 
framgått i analysen. Livsvärlden utgör en viktig grund i hur en person upplever någonting. 
 
Tabell 1: Exempel på innehållsanalys 
Meningsbärande 
enheter 

Kondenserade 
meningsenheter  

Koder Subkategorier  Kategorier 

” Det är fest på 
jobbet, för hela 
Förvaltningen, 
och jag går dit. 
Fortfarande har 
jag svårt att 
umgås i stora 
grupper, och ta 
del av för många 
intryck. Således 
blir jag snabbt 
trött.” (Berner, 
2017, s. 274) 
 

”Fortfarande har 
jag svårt att 
umgås i stora 
grupper, och ta 
del av för många 
intryck. Således 
blir jag snabbt 
trött.”  

Påfrestande för 
kroppen att vara 
social 

Trötthet som 
inte går att vila 
bort 

Upplevelse av 
att vara kroniskt 
trött  

” Jag är inte lika 
engagerad som 
jag varit förr, jag 
orkar varken ägna 
mig åt teater eller 
kulturliv som jag 
egentligen 
älskar.” 
(Sigvardsson, 
2016, s. 39) 
 

”Jag är inte lika 
engagerad som 
jag varit förr.”  

Avstå från sina 
intressen 

Alltid ta hänsyn 
till sjukdomen  

Upplevelse av 
att vara 
begränsad av sin 
sjukdom  

” Jag har 
visserligen varit 
tydlig utåt om att 
jag har MS ända 
sedan första 
gången jag 
hamnade på 
sjukhus med den 
diagnosen, men 
problemet har 
länge varit att jag 
har fortsatt att 
låtsas för mig 
själv.” (Hoffsten, 
2015, s. 144) 
 

”Men problemet 
har länge varit 
att jag har 
fortsatt låtsas för 
mig själv.”  

Att inte 
acceptera 
sjukdomen  

Förnekar att 
sjukdomen 
existerar. 

Upplevelse av 
förnekelse  
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6.4 Forskningsetiska aspekter  
Helsingforsdeklarationen innebär att deltagarna inte ska utsättas för fara. Exempel på fara kan 
vara att deltagarnas integritet kränks eller att konfidentiell information sprids till obehöriga. 
Forskaren ska vara objektiv och inte blanda in sina egna värderingar (Sandman & Kjellman, 
2013). Då studien får sitt resultat från självbiografier har författarna själva givit samtycke till 
att delge sin information och version. Därför är det viktigt att referera citat för att det tydligt 
ska framgå att det är författarnas egna ord och deras upplevelser, inte läsarens tolkningar.   
 
7 RESULTAT 
 
Resultatet presenteras i tabell 2. 
 
Tabell 2: Kategorier och subkategorier som framkommit ur självbiografierna 
Kategorier Subkategorier 
Upplevelse av att vara kroniskt trött Att vara orkeslös  

Trötthet som inte går att vila bort 
Upplevelse av att vara beroende av 
hjälpmedel 

Känna sig förnedrad av hjälpmedel  
Nedsatt rörelseförmåga  

Upplevelse av förnekelse  Avståndstagande till sjukdomen 
Att acceptera diagnosen 

Upplevelse av skuld och skam  
Upplevelse av att vara begränsad av sin 
sjukdom 

Förlust av kroppskontroll  
Anpassning till vardagen 

 
7.1 Upplevelse av att vara kroniskt trött 
7.1.1 Att vara orkeslös  
En av kvinnorna förklarade att tröttheten påverkade henne så mycket att hon inte längre hade 
energi till att arbeta heltid. Hon skrev följande: ”P g a min sjukdom orkade jag inte jobba 
heltid, det värsta med sjukdomen tycker jag är bristen på energi.” (Johansson, 2009, s. 34). 
Berner (2017) förklarar att matlagning tar mycket längre tid för henne nu jämfört med innan 
sjukdomen. Det beror på att hon efter varje moment måste vila. Vidare förklarar Berner att för 
många intryck på en och samma gång gör att hon blir mycket trött. Likaså att umgås med 
människor i stora grupper gör att hon blir trött och hon väljer då istället att dra sig undan. 
Sigvardsson (2016) skriver att bristen på energi hindrar henne från att utföra sina 
fritidsintressen. Hon har tidigare varit aktiv inom kulturlivet och tyckt om att gå på teater, 
men att det nu på grund av orkeslöshet inte går längre. Små vardagssysslor tar mycket på 
kraften och hon tvingas vila mycket.  
 
7.1.2 Trötthet som inte går att vila bort  
Gemensamt för de flesta kvinnorna var att tröttheten var mest besvärande och påverkade 
vardagslivet (Berner, 2017; Hoffsten, 1998; Johansson 2009 & Sigvardsson, 2016). Det är en 
trötthet som inte försvinner oavsett hur mycket och hur länge kroppen får vila. Moment som 
tidigare inte har varit särskilt ansträngande kan göra att kvinnorna nu måste vila eller sova i 
flera timmar för att återhämta sig (Hoffsten, 1998). Sigvardssson (2016) beskriver den 
kroniska tröttheten som att bli förlamad. Hon hade hört talas om MS-trötthet vilket var vanligt 
för sjukdomen, men förstod inte då vad den innebar eller hur den yttrade sig. När hon väl 
drabbades av den insåg hon att det inte var någon vanlig trötthet. 
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7.2 Upplevelse av att vara beroende av hjälpmedel 
7.2.1 Känna sig förnedrad av hjälpmedel 
Kvinnorna var överens om att hjälpmedel var något som symboliserade svaghet (Berner, 
2017; Hoffsten, 1998; Hoffsten & Swanberg, 2015; Johansson, 2009 & Sigvardsson, 2017). 
De flesta kvinnorna var i 30-års åldern när de fick diagnosen och gjorde allt för att slippa 
olika hjälpmedel. De kände sig förnedrade att behöva rullstol eller käpp för att kunna ta sig 
framåt när de var så unga (Berner, 2017; Hoffsten, 1998 & Sigvardsson, 2016). Berner (2017) 
beskriver både glädje och sorg när hon tvingas använda hjälpmedel. Hon är tacksam att hon 
får den hjälp hon behöver, men samtidigt är det ett nederlag för henne att tvingas inse 
verkligheten. Sigvardssson (2016) berättar att hon kände rädsla för att behöva sitta i rullstol 
resten av sitt liv och att rädslan övergick i skräck. Hon försökte leva som vanligt utan 
hjälpmedel för hon var rädd att hon skulle uppfattas som svag med rullstol. Hoffsten (1998) 
och Berner (2017) förklarar att även fast de kanske visste att hjälpmedel skulle underlätta ville 
de inte tillåta sig att inse det.   
 
7.2.2 Nedsatt rörelseförmåga  
Johansson (2009) skriver att det kunde liknas vid olika steg i sjukdomsutvecklingen som 
skulle klaras av och ett steg var att prova ut en rullstol som skulle användas mesta delen av 
dygnet. Hon förklarar att det var oerhört jobbigt att behöva en permanent rullstol. Hoffsten 
(1998) skriver att yrseln påverkade henne så mycket att hon var tvungen att ha ett rullbord när 
hon gick för att inte ramla. Hon upplevde det mycket märkligt och jobbigt att behöva ett 
sådant när hon var 31 år.  
 

” Jag tog emot käppen. Men jag ville inte använda den. Mitt motstånd var jättestort. 
När jag kom hem med käppen första gången var jag riktigt riktigt ledsen. För mig 
representerade landstingets käpp både en massa ålderdom och en massa svaghet, och 
dit hade jag långt.” (Hoffsten & Swanberg, 2015, s. 118) 

 
7.3 Upplevelse av förnekelse 
7.3.1 Avståndstagande till sjukdomen  
Symtomen fanns där och diagnosen var ställd, ändå ville inte kvinnorna inse vad de hade för 
sjukdom. De beskrev det som att läkarens ord gick in genom ena örat och ut genom det andra. 
Andra människor kunde drabbas av MS, men inte de själva. (Hoffsten & Swanberg, 2015 & 
Sigvardsson, 2016). Sjukvården hade säkert gjort ett misstag och blandat ihop flera patienter 
(Hoffsten & Swanberg, 2015). Trots tydliga symtom att något inte var som det skulle i 
kroppen och att de mådde annorlunda fanns det inga misstankar om en obotlig sjukdom 
(Hoffsten, 1998 & Sigvardsson, 2016). De ville inte inse att de behövde anpassa sig till 
sjukdomen och behöva ändra på framtidsplaner. Kvinnorna kände rädsla över sanningen och 
över kroppen som inte längre kändes som vanligt. Med förnekelse kunde rädslan kontrolleras 
och dämpas (Berner, 2017; Hoffsten, 1998; Johansson, 2009 & Sigvardsson, 2016) 
 
7.3.2 Att acceptera diagnosen 
Först när de började inse att sjukdomen inte skulle försvinna kunde de bearbeta fakta och 
acceptera sjukdomen (Hoffsten & Swanberg, 2015; Johansson, 2009 & Sigvardsson, 2016). 
En del upplevde att acceptansen bidrog till bättre livskvalité. De kunde därför finna mening 
och sammanhang lättare än de som hade svårt att involvera sjukdomen i livet och acceptera 
det (Hoffsten & Swanberg, 2015 & Sigvardsson 2016). 
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”När jag fick min MS-diagnos i mitten av nittiotalet innebar det en allvarlig chock. Är 
en chock tillräckligt stor och sätter sig tillräckligt djupt, är det inte ovanligt att 
människor instinktivt reagerar med förnekelse. Det gjorde jag. Sjukdomen fick inte 
finnas. Det tog mig mycket lång tid att först komma över chocken och sedan långsamt 
börja acceptera fakta.” (Hoffsten & Swanberg 2015, s. 49) 

 
7.4 Upplevelse av skuld och skam 
Kvinnorna skrev att de till en början kände skam över att vara en belastning för omgivningen 
och sjukvården. De skuldbelade sig själva för sjukdomen och att de inte hade styrka till att 
själva klara av enkla uppgifter. Att tvingas bli beroende av andra för något de själva kunnat 
utföra på en kort stund kändes som ett nederlag (Berner, 2017 & Sigvardsson, 2016). En del 
kvinnor behövde hemtjänst och de berättade att de skämdes över situationen när någon annan 
tvingades komma hem till dem för att antingen göra hushållssysslor eller hjälpa till med 
omvårdnad. De skämdes över att inte kunna ta hand om sin kropp längre och sköta personlig 
hygien (Berner, 2017 & Johansson, 2009).  
 

” Två kvinnor som talar finlandssvenska stormar in i lägenheten för att hjälpa mig 
med dusch och påklädning, och jag skäms! Jag skäms för att jag inte klarar av att 
göra dessa banala saker själv, men främst skäms jag inför M. Vart har min 
självständighet tagit vägen? Hur ska han kunna älska mig som den ”grönsak” jag har 
blivit?” (Berner, 2017, s. 109) 

 
7.5 Upplevelse av att vara begränsad av sin sjukdom 
7.5.1 Förlust av kroppskontroll 
Samtliga kvinnor delgav upplevelsen av uppgivenhet över att inte ha kontroll över kroppen 
längre samt att vara beroende av andra. De tvingades anpassa sig till sjukdomen och ta varje 
dag för sig, inte stressa fram. Sjukdomen styr livet och i vilken takt allt ska ske (Berner, 2017; 
Hoffsten, 1998; Hoffsten & Swanberg, 2015; Johansson, 2009 & Sigvardsson, 2017). Rädsla 
över att inte ha kontroll över sin kropp och tillvaro gjorde att vardagen begränsades. Med en 
kropp som inte fungerar fullt ut blir möjligheterna att fullborda olika projekt eller aktiviteter 
svårare. Detta leder till isolering för personen (Johansson, 2009). Hoffsten (1998) beskriver 
det som att vara fångad i sin egna kropp. Kroppen styr hur och vad hon ska göra och hon kan 
inte göra något åt det.  
 
7.5.2 Anpassning till vardagen  
Johansson (2009) skriver att hon har tvingats inse att hon inte längre klarar av att utföra 
allting på grund av sin sjukdom. Hoffsten (1998) och Sigvardsson (2016) berättar att de var 
tvungna att omprioritera varje moment i vardagen för att sjukdomen begränsade deras 
förmåga att klara allting. Saker de tagit för givet blev istället en daglig utmaning.      
 

” Det är oerhört frustrerande att inte kunna göra det man vill göra, t ex en så banal 
sak som att lyfta en arm. Allt eftersom sjukdomen har progredierat har jag varit 
tvungen att sänka mina krav på vad jag kan utföra.” (Johansson, 2009, s. 68) 

 
8 DISKUSSION 
 
Studiens syfte var att belysa hur kvinnors livsvärld påverkas av att leva med Multipel Skleros. 
Fem självbiografier analyserades med en manifest innehållsanalys och utifrån det plockades 
fem kategorier ut. 
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8.1 Metoddiskussion 
Eftersom studiens syfte var att belysa subjektiva upplevelser var en kvalitativ metod den mest 
passande metoden. En kvalitativ ansats används för att belysa individens personliga 
upplevelse och erfarenheter (Dahlborg Lyckhage, 2006). Självbiografistudie ansågs vara det 
mest lämpliga tillvägagångssättet för metoden. Författaren valde att inte göra en intervjustudie 
med anledning att det krävs mer struktur och planering för att samla in ett resultat. Enligt 
Dahlborg Lyckhagen (2006) innehåller biografier vanligtvis en mer detaljerad och riklig 
beskrivning av författaren vilket gör att den är ett lämpligt analysmaterial. Även om biografier 
inte är vetenskapligt skrivna utgörs handlingen av hur bokens författare upplever situationen. 
Innan förlagen ger ut böcker sker bland annat en granskning av trovärdighet (ibid). Däremot 
är det bra om den som gör studien själv granskar trovärdigheten i källorna och inte helt 
förlitar sig på bokförlagen. Om bokförlagen slarvat eller gjort fel kanske kvalitén på 
självbiografierna inte är tillräckligt bra. Kvalitetsgranskningen har bidragit till att materialet 
för studien är relevant samt trovärdigt. Läsaren kan följa hur författaren har bedömt och 
granskat böckerna vilket styrker kvalitén på böckerna. Det framgår då tydligt att 
självbiografierna har valts ut med ett syfte och att författaren inte har valt de randomiserat.   
 
Studiens trovärdighet stryks av att självbiografier har använts som datamaterial. Den 
insamlade datan finns i tryckt format och är inte påhittade upplevelser. Eftersom författaren 
till studien har analyserat resultatet självständigt finns det brister i tillförlitligheten. Det har 
inte funnits någon medförfattare att diskutera och analysera med. Nackdelen med det är att 
författarens förförståelse kan påverka det slutliga resultatet (Kristensson, 2014). Studien 
fokuserar endast på kvinnors upplevelser för att det är vanligare att kvinnor insjuknar. Det 
gjorde att urvalet inte blev brett eller varierat (Kristensson, 2014). En jämförelse mellan män 
och kvinnor hade kunnat varit med, men då hade fokus från kvinnorna försvunnit och därför 
nämns inte män. Däremot ökar studiens tillförlitlighet i och med att analysprocessen har 
presenterats noggrant. Det gör att läsaren själv kan utföra samma analysprocess och jämföra 
resultatet.  
 
Endast svenska självbiografier lästes för inte behöva översätta böckerna. En översättning från 
ett språk till ett annat som inte är modersmål gör att en feltolkning av texten lätt kan uppstå 
vilket bidrar till att analysen inte blir fullständigt korrekt. Studiens författare har genom att 
använda sig av citat från böckerna visat på verifierbarhet. Med hjälp av citat visas kvinnornas 
upplevelser tydligt och risken för feltolkning minskar (Kristensson, 2014).   
 
Däremot påverkar inte språket bokens innehåll eftersom det var upplevelsen som skulle 
studeras. Hade syftet istället varit att undersöka exempelvis hur omvårdnaden för MS 
patienter skiljer sig i olika länder, hade det varit bra att analysera både svenska och utländska 
böcker för ett bredare perspektiv.  
 
Tidsbegränsningen för uppsatsskrivandet påverkade hur djupt analysen av böckerna kunde 
göras, därför valdes en manifest innehållsanalys. Från början var det tänkt att inte ha 
självbiografier äldre än åtta år eftersom det är gränsen för hur gamla vetenskapliga artiklar får 
vara. Under urvalsförfarandet fick gränsen för böckernas ålder ökas från åtta år med 
anledning att det var få antal böcker skrivna inom den tidsramen. Det ansågs inte att äldre 
böcker påverkade studien på ett negativt sätt. Den subjektiva känslan förändras inte för att 
boken är skriven några år tidigare. Kvinnornas upplevelser hade säkerligen varit desamma 
oavsett om de insjuknat nu eller då.  
 



  
 

 
 

17 

Resultatet som framkommit i studien anses kunna vara överförbart till liknande sammanhang. 
Kvalité är viktigare än kvantitet. Det är viktigare att fenomenet som undersöks belyses 
djupgående än att det sker en kvantitativ redovisning över resultatet (Rosberg, 2017). 
Resultatet kan överföras till sammanhang där patienters upplevelser av andra långvariga eller 
neurologiska sjukdomar är viktigt.  
 
Innan studien påbörjades fanns det en förförståelse om ämnet hos författaren. Ny förståelse 
för något baseras på tidigare kunskap eller förförståelse, det vill säga vilka fördomar personen 
har med sig sedan tidigare (Birkler, 2007). Eftersom förförståelsen kan vara både medveten 
och omedveten kan studiens resultat påverkas. Med en bred kunskap om ämnet kan resultatet 
styras i den riktning författaren förväntar sig eller önskar ska bli. I det här fallet hade 
författaren ingen bred förförståelse om sjukdomen vilket gjorde att resultatet inte styrdes åt ett 
önskat mål. Författaren bekräftade och avvisade sin förförståelse under studiens 
arbetsprocess. Den tidigare kunskapen integrerades med ny kunskap och en förståelse hos 
författaren skapades. Birkler (2007) förklarar även att allt eftersom ny kunskaps intas skapas 
ny förförståelse.  
 
I bakgrunden används även en artikel som är skriven 2008. Artikeln är kvalitativ och det 
ansågs inte att innehållet påverkades av artikelns ålder. Den valdes ut med anledning att 
upplevelser skulle framhävas och precis som med böckerna förändras inte en upplevelse på 
grund av materialets utgivningsår.  
 
Fördelen med att välja biografier skrivna av samma författare är att en jämförelse mellan 
dessa böcker kan göras. Hur har upplevelsen förändrats över tiden? De två självbiografierna 
med samma författare bidrog till en jämförelse mellan då och nu. Den ena boken var skriven 
när författaren fick diagnosen och hur hon upplevde livsvärlden då, den andra boken var 
skriven cirka 20 år senare. Det framgick tydligt hur sjukdomen påverkat hennes liv och hur 
hon anpassade livet därefter.  
 
Skovvis förlöpande MS är som de nämns tidigare i bakgrunden, den vanligaste formen av MS 
och därför handlar många böcker om det. En av självbiografierna som inkluderades handlade 
om primärprogressiv MS. I den här studiens resultat redovisas ingen jämförelse mellan 
skovvisförlöpande MS och primärprogressiv MS. Det hade varit intressant med en jämförelse 
mellan de olika sjukdomskategorierna för att se om de finns några signifikanta likheter eller 
skillnader. 
 
8.2 Resultatdiskussion  
I resultatdiskussionen diskuteras de mest framträdande delarna från resultatet.  
 
Kvinnorna var överens om att den kroniska tröttheten var det symtom som var mest 
besvärande. Det var en omställning att inse att kroppen inte orkade lika mycket som tidigare. 
De var inte riktigt införstådda med hur tröttheten visade sig eller påverkade vardagen. Brist på 
kunskap om symtomet stödjs av en studie gjord av Gaber, Oo och Ringrose (2014) som 
skriver att den här sortens trötthet är dåligt uppmärksammad i relation till MS vilket gör att 
det finns för lite information att tillgå. Vidare förklarar de att trötthet relaterat till MS inte är 
samma sak som trötthet utan långvarig sjukdom. Symtomet kallas för fatigue och är vanligt 
hos patienter med MS. Morrison och Stuifbergen (2017) beskriver MS-relaterad fatigue som 
en subjektiv upplevelse av brist på fysik och/eller mental energi som påverkar utförandet av 
dagliga eller önskvärda aktiviteter. Gaber et al. (2014) förklarar att MS-relaterad fatigue delas 
in i tre kategorier, mental-, fysisk- och allmänutmattning. Den mentala utmattningen upplevs 
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olika från individ till individ men leder oftast till koncentrationssvårigheter och 
humörförändringar. Den fysiska utmattningen har ett samband med sjukdomens varaktighet 
och att musklernas förmåga försämras. Faktorer som exempelvis störd sömnrytm, stress och 
smärta leder till allmän utmattning (ibid). Att kvinnorna kunde bli trötta och orkeslösa utan att 
ha utfört något ansträngande styrks av studien av Newland, Starkweather och Sörensen (2016) 
som skriver att tröttheten kan visa sig oavsett om det har skett en fysisk ansträngning eller inte 
och som inte lindras av vila (ibid).  
 
Kvinnorna upplevde att livskvalitén försämrades negativt på grund av tröttheten. De måste 
prioritera och planera noggrant för att vardagen ska fungera. Vardagen utgör stor del av livet, 
men det finns även andra faktorer som påverkas av fatigue som exempelvis framtidsplaner, 
intressen och livsprojekt. När livet tvingas anpassas till en sjukdom som för de här kvinnorna 
förändras hela livsvärlden. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att MS inte bara påverkar en 
specifik del av livet utan hela livsvärlden påverkas av sjukdomen. Främst är det tröttheten 
som begränsar individen att fullborda stora och små livsprojekt. Morrison och Stuifbergen 
(2017) redogör för att MS-relaterad trötthet påverkar livskvalitén negativt genom att 
vardagliga aktiviteter inte kan genomföras på samma sätt som tidigare. Tröttheten försvårar 
även möjligheten att ha ett heltidsjobb (ibid). Eftersom livsvärlden är en subjektiv upplevelse 
finns det ingen specifik hjälp att få för att uppnå förbättrad livskvalité. Varje patient behöver 
individanpassad vård utifrån sina önskemål och behov. Fördelen med en förståelse för 
patienters upplevelser är att livsvärlden lättare kan förstås. I det här sammanhanget handlar 
det om en förståelse för hur tröttheten påverkar livet. Även Newland et al. (2016) skriver att 
fatigue har en negativ påverkan på livskvalitén.  
 
Studiens resultat visade även att kvinnorna upplevde att ett heltidsjobb inte längre fungerade 
på grund av trötthet och brist på energi. Kroppen orkade inte med de höga kraven. Studien av 
Strober, Chiaravalloti och DeLuca (2018) stödjer kvinnornas upplevelser om att MS hindrade 
dem från att arbeta. Författarna till studien skriver att arbetslösheten för personer med MS 
varierar mellan 60–80%. Av de som insjuknat var ungefär 90–96% arbetande innan 
diagnosen. Det är vanligare att de med progressiv sjukdomsutveckling är arbetslösa än de med 
skovvisförlöpande MS. Fatigue är det symtom som främst bidrar till svårigheter med att 
arbeta (ibid). 
 
Gemensamt för alla kvinnor är att de upplevde försämrad livskvalité. Forslin, Kottorp, 
Kierkegaard och Johansson (2016) menar att det är vanligt att livskvaliteten är låg i början på 
en sjukdomsprocess.  Även Halicka, Tarasiuk, Szczepanski, Krajewska och Kulakowska 
(2017) har observerat att personer med MS upplever minskad livskvalité, främst då de är 
nydiagnostiserade (ibid). Kvinnorna ville inte acceptera att de var sjuka och tvingades ändra 
sin livsstil. Det var först när de slutade förneka och började acceptera sjukdomen som de 
kunde öka livskvalitén. Enligt Forslin et al. (2016) behöver individen acceptera sjukdomen för 
att livskvalitén ska kunna höjas (ibid). För att främja ökad livskvalité behövs känsla av 
mening och sammanhang. Finns det inget syfte med något kan det inte heller förbättras och 
utvecklas. Vårdpersonalen bör i detta sammanhang därför motivera patienterna att kämpa för 
något och att det lönar sig. Med enkla metoder som exempelvis terapi kan detta problem lätt 
åtgärdas. Pakenham, Scott & Uccelli (2018) menar på att livskvalitén kan förbättras för de 
berörda individerna genom ACT. Acceptance and commitment therapy (ACT) är en variant 
av kognitiv beteendeterapi där syftet med behandlingen är att lära människor förhålla sig till 
olika situationer och känna trygghet i det. ACT används till de med kroniska sjukdomar, där 
inkluderat MS. Behandlingen hjälper till att främja fysisk hälsa och öka livskvalitén för MS-
patienter. Metoden används främst till MS-patienter med syfte att öka acceptans (Pakenham, 
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Scott & Uccelli, 2018). För att uppnå mening och sammanhang vid en långvarig sjukdom 
krävs prioriteringar och en förändring av livssituationen. Det är först när patienten kan 
förhålla sig till sjukdomen som konsekvenserna kan bearbetas (Dahlberg & Segesten, 201).    
 
Livsvärlden för personer med MS förändrads när vardagen blir till en ständig anpassning. 
Resultatet av det blir ett lidande för människorna. Bogosian, Morgan, Bishop, Day och Moss-
Morris (2017) skriver att vårdpersonalens uppgift är att hjälpa patienten hitta strategier för att 
klara vardagens utmaningar. För att patienter med en progressiv sjukdom ska kunna anpassa 
sitt liv med de olika livsförändringar som tillkommer behövs stöd från vårdpersonal. Fatigue 
är en av faktorerna som bidrar till en kontinuerlig anpassning i vardagen. Genom att ha 
kunskap om olika processer för anpassningar till MS kan vården individanpassas. Encarnacao, 
Costa Oliveira och Martins (2018) skriver att kroniska sjukdomar utgör ett hinder mot 
individens behov och framtidsplaner. Konsekvenserna av sjukdomens utveckling leder till 
bland annat ett lidande. För MS patienter är det den oförutsedda sjukdomsutvecklingen som 
orsakar ett ökat lidande för både patienten och dennes anhöriga. Vidare skriver Bogosian et al. 
(2017) att när sjukdomstillståndet försämras och funktionella begränsningar ökar blir det 
svårare för patienterna att anpassa sig till vardagen. Det blir svårare att hitta aktiviteter som är 
genomförbara och konsekvensen av det blir att patienterna slutar anpassa sig. Istället drar de 
sig undan och isolerar sig vilket leder till att de känner sig socialt exkluderade på grund av sin 
sjukdom (ibid).  
 
Eftersom MS påverkar rörelsefunktionen är många patienter i behov av någon form av 
hjälpmedel. De flesta behöver hjälpmedel redan i unga år. I en studie av Souza, Kelleher, 
Cooper, Cooper, Iezzoni och Collins (2010) framgår det att MS patienter använder bland 
annat rullstol, kryckor och käpp ofta. Det är viktigt att rätt hjälpmedel är anpassat för varje 
enskild individs behov eftersom det är en betydelsefull faktor i individens vardag. Hjälpmedel 
påverkar individens förmåga att delta i olika aktiviteter, förmågan att socialisera sig, 
förmågan till att arbeta samt förmågan att umgås med familjen (ibid). Vårdpersonal använder 
hjälpmedel med syfte att underlätta för patienten och hjälpa dem. Att få ett hjälpmedel kan 
vara positivt för mottagaren i och med att behovet finns, men det kan även få motsatt effekt 
för mottagaren. Precis som kvinnorna till självbiografierna skrev finns en förståelse för 
omtanken från vården, men det upplevs ändå negativt att i ung ålder behöva vara beroende av 
fysiskt stöd. Patienterna upplever ett lidande istället för främjande av hälsa. Vårdpersonal 
behöver därför vara försiktiga med hur de presenterar och lämnar ut hjälpmedel till patienter. 
Framförallt bjuda in till diskussion och lyssna på patientens åsikter.   
 
8.2.1 Fortsatt forskning  
MS är en långvarig sjukdom med oberäknelig utveckling. I och med att symtomen och 
sjukdomsutvecklingen är unika för varje patient behövs individuell behandling. Den här 
studien fokuserade på hur MS påverkade vardagen och livsvärlden, men mer forskning om 
hur kvinnor upplever att de blir behandlade av vården är mycket viktigt eftersom de tillbringar 
mycket tid där. Läkemedel är en del av vardagen för MS patienter och olika läkemedel har 
olika biverkningar och patienterna reagerar individuellt. Det är viktigt att det tillkommer mer 
forskning om hur kvinnorna upplever att läkemedel och biverkningarna påverkar livet. Utan 
kunskap om kvinnors upplevelse kan inte läkemedlen utvecklas till det bättre. För att vården 
ska kunna förbättras och utvecklas är det viktigt att sjuksköterskornas upplevelser framhävs 
mer i fortsatt forskning. Sjuksköterskor har en betydelsefull roll i behandling av MS patienter 
och därför är det viktigt att veta hur de upplever att de kan förbättra sitt arbete. Det vill säga 
hur sjuksköterskorna upplever det är att behandla denna patientgrupp och hur de kan behandla 
patienterna på bästa sätt. Även forskning om hur män upplever att MS påverkar livsvärlden 
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behövs för att undersöka skillnaden mellan kvinnor och män. Fler framtida studier om 
kvinnors upplevelser behövs för att få en ökad förståelse för sjukdomen och patienten. 
Upplevelsen är en viktig faktor för att sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska kunna vårda 
och bemöta patienter med bästa förutsättningar.  
 
8.3 Slutsats  
Den viktigaste åtgärden för individanpassad vård är att skapa en förståelse för patienternas 
upplevelser. Vården är till för att hjälpa patienter och en förbättring av sjukvården kan inte 
ske om patienternas upplevelser inte står i fokus. Patienter som mottar ett besked som innebär 
en livsomställning behöver tid för att låta nyheten sjunka in. Vårdpersonalen kan bidra med 
stöd genom att visa att de finns till hand och är öppna för frågor. För patienterna är det många 
frågor och funderingar som cirkulerar i huvudet, i den situationen kan sjukvården erbjuda 
samtalsterapi. Kommunikationen mellan vårdare och patient är en mycket viktig del i 
vårdprocessen. Utan kommunikation tilldelas patienten ingen information vilket leder till en 
osäkerhet och otrygghet.  
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Sökschema          BILAGA 1 
Databas  Datum Sökord Träffar Utvalda Titel på böcker som valdes ut 
Libris 25/10-18 multipel 

skleros 
självbiografi  

4 0  

Libris 25/10-18 multipel 
skleros 
biografi  

28 4 Mitt år med MS: är jag botad nu? (Berner, 2017) 
 
Att få tillbaka sin framtid: en berättelse om att bli kroniskt sjuk och 
ändå bli frisk (Sigvardsson, 2016) 
 
Stå upp, sitt ner, vidare: att känna sig frisk trots att man är sjuk 
(Helmersson, 2010) 
 
Motljus: med MS som följeslagare (Darnell, 1999) 
 
 

OneSearch 25/10-18 multipel 
skleros 
självbiografi  

0 0  

OneSearch  25/10-18 multipel 
skleros 
biografi  

6 3 Blues (Hoffsten, 1998) 
 
En näve grus (Hoffsten & Swanberg 2015)  
 
Mens sana: in corpore sano… (en sund själ i en sund kropp) 
(Johansson, 2009) 
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Sammanfattning av självbiografierna        BILAGA 2 
Författare 
 
År  

Titel Sammanfattning  

Ida Berner  
 
2017 

Mitt år med MS: är jag botad 
nu? 

Ida får diagnosen MS. Från en dag till en annan vänds livet upp och ner. Hennes 
sjukdomsutveckling är snabb och sker i negativ riktning. Hennes största längtan är att 
livet ska bli som förut, att hon ska få återgå till sin trygga vardag. Hon beskriver i boken 
alla känslor hon upplever och vilka tankar som snurrar i huvudet, tankar om livet och 
om döden. 

Louise Hoffsten 
 
1998 

Blues  
 

Louises största passion i livet är musiken. Hennes största dröm är att slå igenom i USA 
och arbetar stenhårt för att nå sitt mål. Mitt i det hårda slitet blir hon sjuk och får 
diagnosen MS. Trots det vill hon inte ge upp utan kämpar ännu hårdare.  

Louise Hoffsten & Lena 
Katarina Swanberg 
 
2015 

En näve grus  Louise har nu levt med sin MS i cirka tjugo år. Hon har under de tjugo åren träffat en 
man, gift sig och skaffat ett barn. Louise är fortfarande verksam som artist, musiken 
ligger henne varmt om hjärtat. Hon har under de tjugo åren lärt sig leva med sjukdomen 
och hitta strategier för att klara av livet.  

Camilla Johansson 
 
2009 

Mens sana: in corpore 
sano… (en sund själ i en 
sund kropp) 

Camilla har pojkvän, studerar på universitet och är precis som vilken ung tjej som helst. 
Ända till hon insjuknar i MS. När sjukdomen sedan inte bromsas av alla läkemedel hon 
äter kommer nästa nyhet, hon har primärprogressiv MS vilket innebär att hon inte 
kommer bli bättre utan sämre. Hennes drivkraft och kämpaglöd får henne att inte ge upp 
och utan kämpa för livet. 

Kajsa Sigvardsson  
 
2016 

Att få tillbaka sin framtid: en 
berättelse om att bli kroniskt 
sjuk och ändå bli frisk  
 

Kajsa och hennes man har precis blir föräldrar till en liten flicka. De är unga och har 
flera framtidsplaner. En dag får Kajsa diagnosen MS och hela deras liv vänds upp och 
ner.  
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BILAGA 3 
Källkritik av tryckt text enligt Segesten (2006, s. 43)   

• Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 
populärvetenskap eller något sådant? 

• Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften ifråga? 
• Vem/vilka är författare/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, vilket 

perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft? 
• När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att förstå 

innehållet, av annan orsak? 
• Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte? 
• På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 

kunskap inom mitt ämnesområde? 
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Kvalitetsgranskning av självbiografierna       BILAGA 4 
Titel 
 
Författare  
 
Årtal 

Litteraturform  Ansvarig 
utgivare 
 
Ort  

Bokens 
tryckning  

Källkritisk 
granskning  

Bokens innehåll som bidrar till akademisk utveckling i 
vårdvetenskap  

Mitt år med MS: 
är jag botad nu? 
 
Ida Berner  
 
2017 

Självbiografi Idus förlag  
 
Lerum 

Boken är tryckt 
2017, 13 år efter 
MS-diagnosen  

Boken är 
granskad av 
förlaget  

Ida var van att göra allting själv, hon var med andra ord helt 
självständig. Allteftersom hon försämrades i sin sjukdom 
tvingades hon låta andra människor hjälpa henne. Det är en 
stor omställning och samtidigt ett nederlag för patienten.  

Blues 
 
Louise Hoffsten 
 
1998 

Självbiografi Bokförlaget 
Forum 
 
Stockholm 

Boken är tryckt 
1998, tre år efter 
att hon fått 
diagnosen  

Boken är 
granskad av 
förlaget  

Louise har ett mål och en dröm som hon vägrar ge upp. Trots 
sjukdomen kämpar hon vidare, hon vägrar låta sjukdomen 
hindra henne i sitt liv. Hon menar på att en diagnos inte gör 
en till en sämre människa. 

En näve grus  
 
Louise Hoffsten 
& Lena Katarina 
Swanberg 
 
2015 

Självbiografi Bokförlaget 
forum  
 
Stockholm  

Boken är tryckt 
2015, 20 år efter 
hon fått 
diagnosen  

Boken är 
granskad av 
förlaget  

Louise har levt med sin sjukdom i flera år nu. Hon har lärt 
känna sin kropp på nytt och slutligen accepterat diagnosen. 
Att acceptera diagnosen innebär inte att sjukdomen 
omvandlas till något positivt. Hon avskyr fortfarande 
sjukdomen men har insett att livet blir en aning bättre om hon 
kan acceptera det som har hänt.  

Mens sana: in 
corpore sano… 
(en sund själ i en 
sund kropp) 
 
Camilla 
Johansson  
 

Självbiografi  Recito Förlag 
AB 
 
Norsborg 

Boken är tryckt 
2009, cirka 15 år 
efter diagnosen   

Boken är 
granskad av 
förlaget  

Camilla drabbas av den formen av MS som vanligtvis 
drabbar kvinnor i medelåldern. Hon beskriver i sin bok om 
hur det är att vara ung och veta att sjukdomsutvecklingen 
endast blir sämre.  
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2009 
Att få tillbaka sin 
framtid: en 
berättelse om att 
bli kroniskt sjuk 
och ändå bli frisk 
 
Kajsa 
Sigvardsson 
 
2016 

Självbiografi  Carlsson 
 
Stockholm  

Boken är tryckt 
2016, sex år 
efter MS-
diagnosen  

Boken är 
granskad av 
förlaget  

Kajsa beskriver hur det är att insjukna i en långvarig sjukdom 
och samtidigt vara nybliven mamma. Hon förklarar att tiden 
som nyblivna föräldrar inte blev som förväntat, men att 
dottern får henne att kämpa vidare.  

 


