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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Multipel Skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som leder till inflammationer i 

det centrala nervsystemet. I Sverige finns det ca 17000 registrerade MS-sjuka. Personer med 

MS har lägre livskvalitet än andra kroniskt sjuka på grund av att sjukdomen påverkar 

vardagslivet i större utsträckning. Vid MS är prognosen oviss och symtomen oförutsägbara 

vilket gör det svårt att planera vardagen så att tröttheten inte tar över utan energin räcker. 

Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelser av hur det är att leva med sjukdomen MS. 

Metod: Litteraturstudie av kvalitativ metod med induktiv ansats baserad på fem 

självbiografier. Texten analyserades utifrån manifest innehållsanalys.                                                                                              

Resultat: I studien framkom sex kategorier: Identitet och självbild, Förändrad vardag, 

Förändrade roller, Omgivningens bemötande, Att möta andra med MS och Ett hav av 

möjligheter.                                                                                                                  

Slutsatser: Att drabbas av MS innebär en traumatisk förändring som påverkar hela livet och 

som medför att livet måste anpassas efter de nya livsvillkoren. För den drabbade blir det en 

kamp att finna en ny identitet och för familjen innebär sjukdomen förändrade roller. Om 

kvinnorna blir annorlunda behandlande på grund av sina funktionshinder kan de känna sig 

kränkta och missförstådda. I gemenskap med andra MS-sjuka kan kvinnorna finna tröst och 

förståelse. För att som sjuksköterska kunna möta kvinnornas behov krävs insikt och ökad 

förståelse för hur det är att leva med MS. För att livet ska bli hanterbart trots sjukdomen kan 

sjuksköterskan hjälpa till att lägga fokus på möjligheterna istället för begränsningarna.        
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BAKGRUND 

Multipel Skleros (MS) drabbar vanligtvis människor mellan 20 och 40 års ålder (Olsson, Skär 

& Söderberg, 2010). Dubbelt så många kvinnor som män drabbas och ca 600 människor 

diagnostiseras med MS i Sverige varje år. I Sverige finns ungefär 17000 registrerade MS-

sjuka (SCB, 2010).  

Multipel skleros 

MS är en autoimmun sjukdom som leder till inflammationer i det centrala nervsystemet. 

Symtomen beror på var i centrala nervsystemet inflammationen uppstår (Fagius, 2007). 

Karaktäristiskt vid MS är att sjukdomen till en början går i skov vilket innebär att ett eller 

flera symtom plötsligt uppkommer och varar under en tid. När skovet har gått över brukar i de 

flesta fall normal funktion återfås (Ibid.). I runt 70% av fallen övergår sjukdomen efter en tid 

till en progressiv fas. Denna innebär en långsam försämring av tillståndet. När sjukdomen 

vinner mark påverkas hela livet med framtidsplaner, självförtroende och självkänsla. Att 

framtiden tycks osäker och ett allt större beroende av hjälp från omgivningen kan leda till 

psykisk stress för den drabbade (Irvine, Davidson, Hoy & Lowe-Strong, 2008).   

Symtom och behandling 

Typiska symtom vid MS är muskelsvaghet i extremiteterna, nedsatt balans och 

koordinationsstörningar, spasticitet, trötthet, nedsatt känsel i huden, yrsel, synnedsättning, 

kognitiv funktionsnedsättning, påverkan på sexlivet, nedsatt funktion av blås- och 

tarmtömning samt psykologisk påverkan (Pan, Wern, Cutter, Su, Pleimes & Wang, 2012). 

Prognosen är oviss och symtomen oförutsägbara vid MS. Detta kan upplevas som oroande 

och stressfullt för den sjuke. Stress i sig tycks ha ett samband till försämring och ökad risk för 

skov. De varierande symtomen påverkar vardagslivet i stor utsträckning, där framförallt 

tröttheten är en utmaning. Tröttheten kräver att den sjuke i vardagen gör val som sparar så 

mycket energi som möjligt och kräver planering och bortval av aktiviteter och sociala 

relationer som tar för mycket energi (Matuska & Ericson, 2008). 

Det finns idag inget botemedel mot MS. Behandlingen går istället ut på att bromsa 

sjukdomsförloppet och öka livskvaliteten (Pan et al. 2012). Eftersom sjukdomen är komplex 

och utvecklas olika för alla behövs individanpassad och skräddarsydd omvårdnad i 

sjukdomens olika faser (While, Forbes, Ullman & Mathes, 2008).  

Förändrade livsvillkor 

Tidigare forskning visar att personer med MS kan ha lägre livskvalitet än andra kroniskt sjuka 

vilket beror på att MS påverkar vardagslivet i större utsträckning (Olsson et al. 2010). När 

sjukdomen fortskrider blir det en utmaning för familjen när rollerna förändras och särskilt för 

partnern, som ofta tar på sig rollen som vårdare. Det är en balansgång att hitta sin plats i 

tillvaron med de förändrade livsvillkoren och samtidigt vara ett stöd för den sjuke. För barn 

till föräldrar med MS kan det innebära ett större ansvar i hemmet. Det kan också finnas en 

tendens att föräldrarna försöker skydda barnen genom att berätta så lite som möjligt för dem 
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om sjukdomen. Detta kan dock istället leda till att barnen missförstår situationen och skapar 

mardrömsscenarion där de tror att ena föräldern kommer att dö (Bowen, MacLehose & 

Beaumont, 2009).  

Att tvingas be om hjälp med saker som man helst skulle vilja klara själv och att vara i 

beroendeställning till sin familj beskrivs som svårt, samtidigt som hjälpen är en nödvändighet.  

Att leva med sjukdomen kan beskrivas som en kamp för att behålla kontrollen och att vara 

fånge i en kropp man inte längre känner igen. Känslor av att inte längre ha kontroll över sin 

kropp och att uppleva den som oförutsägbar påverkar vardagen i stor utsträckning (Olsson, 

Lexell & Söderberg, 2008). 

För att kunna acceptera sjukdomen och lära sig leva med den beskrivs det som viktigt att 

behålla fokus på möjligheterna i livet och inte begränsningarna. Att se det man kan göra 

istället för allt det som inte längre går (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). 

Om de kroppsliga förändringarna är synliga för andra kan den sjuke uppleva sig bli behandlad 

annorlunda, vilket kan leda till att hon känner sig kränkt (Olsson et al. 2008).  Att få dela och 

ta del av vardagslivet med andra som har MS kan inge kvinnorna känslor av lättnad och att de 

känner sig förstådda, istället för ifrågasatta (Olsson et al 2008; Olsson et al. 2010). För 

personer med MS är det viktigt att få individanpassad omvårdnad och att sjuksköterskan 

beaktar varje individs personliga upplevelse och erfarenhet av sin sjukdom. Detta för att på 

bästa sätt kunna stötta personen till ökat välbefinnande (Olsson et al. 2010). För att som 

sjuksköterska få en ökad förståelse för hur MS- sjuka kvinnors upplevelse av sin sjukdom ter 

sig finns ett behov av vidare forskning. 

TEORETISK REFERENSRAM 

Denna studie utgår ifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Vårdvetenskapen använder begrepp 

som livsvärld, levd kropp, hälsa och lidande för att undersöka patientens upplevelser och 

erfarenheter. Detta för att kunna vårda på ett individanpassat sätt. Målet med allt vårdande är 

att stärka patientens hälsoprocesser och lindra lidande. Med ett livsvärldsperspektiv sätts 

patienten i centrum och förstås som expert på sig själv. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram 

familjen då den också är en del av patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010) 

Livsvärld 

Livsvärld innebär den värld som tillhör varje enskild människa. Det är genom livsvärlden som 

människan förstår sig själv och andra. Livsvärlden kan förstås som världen så som den 

upplevs. Den är både unik och personlig, samtidigt som den är gemensam och delas med 

andra. I den ryms välbefinnande och lidande, som har stor betydelse för hur människan 

upplever hälsa. Varje förändring i kroppen påverkar inte bara just den aktuella kroppsdelen 

utan hela existensen. Detta blir tydligt vid en sjukdom som MS. För att kunna vårda och möta 

en person med MS krävs insikt i hur sjukdomen påverkar vardagen och livsvärlden för just 

den individen (Dahlberg & Segesten, 2010).  
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Levd kropp 

Navet i livsvärlden är den levda kroppen genom vilken människan får tillgång till ett liv. 

Människan lever i och genom sin kropp. Den levda kroppen innehar känslor, upplevelser, 

tankar, minnen och är både meningsskapande och meningsbärande. I den finns både det 

kroppsliga och det själsliga, vilka aldrig kan skiljas åt. Varje förändring i kroppen, exempelvis 

vid sjukdom, medför en förändring av tillgången till världen och livet. Att drabbas av en 

sjukdom, i detta fallet MS, kan göra att man känner sig främmande inför sig själv. Nya 

känslor och tankar som inte känns igen kan göra att den annars behagliga hemkänslan i 

tillvaron inte längre finns. Detta påverkar självkänslan och den sjuke tvingas skapa en ny 

identitet (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Hälsa 

Hälsa kan förstås på olika sätt. I ett vårdvetenskapligt perspektiv kan hälsa ses som 

välbefinnande och känslan av att ”vara i stånd till”. Detta innebär att hälsa inte behöver ses 

som frånvaro av sjukdom, utan kan upplevas trots ohälsa så länge som tillvaron känns 

meningsfull. MS kan hota känslan av att vara “i stånd till”. Att då ges möjlighet att utföra 

väsentliga livsprojekt blir viktigt. En annan pusselbit i att kunna känna hälsa trots långvarig 

sjukdom är att den drabbade upplever sjukdomen som hanterbar. Med en nyckfull sjukdom 

som MS som till en början oftast går i skov kan detta vara en svår utmaning. Att känna sig 

förstådd och lyssnad till och att få dela erfarenheter med andra i samma situation kan ge 

känslor av lättnad och främja hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Lidande 

Hälsa och lidande är nära sammankopplade med varandra. Hälsa kan beskrivas som en känsla 

av att känna sig hel och att vara kapabel. Lidandet kan då ses som en inkräktare på denna 

känsla. Lidandet är också kopplat till upplevelsen av vem man är som människa i relation till 

sin omgivning. Upplevelsen av att ”vara annorlunda” kan vara mer skrämmande än 

sjukdomen i sig. Att ha ett handikapp som vid MS eller uppleva att relationerna i livet 

förändras kan orsaka lidande. Det kan gälla både hur den sjuke ser på själv och hur den 

upplever sig bemött av andra. Att drabbas av en sjukdom som MS kan göra att man känner sig 

främmande inför sig själv och sin egen kropp och den behagliga hemkänslan i livet kan 

rubbas (Wiklund-Gustin, 2014).  

PROBLEMFORMULERING 

MS är en autoimmun sjukdom som drabbar dubbelt så många kvinnor som män. I takt med att 

sjukdomen fortskrider kan det bli svårt för både den sjuke och dennes familj att hitta sina nya 

roller utifrån de förändrade omständigheterna, då livsvärlden förändrats för alltid.  Att tvingas 

be om hjälp och befinna sig i beroendeställning till andra kan upplevas som svårt, även om 

hjälpen är nödvändig.   

Att leva med MS beskrivs som en kamp för att behålla kontrollen och att vara fånge i en 

kropp man inte längre känner igen. När sjukdom drabbar en människa förändras den levda 

kroppen och den sjuke kan då känna sig främmande inför sig själv och behöva skapa en ny 
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identitet. Att uppleva sig bli bemött annorlunda på grund av sin funktionsnedsättning kan leda 

till att den drabbade känner sig kränkt eller arg och frustrerad, vilket kan orsaka lidande. Att 

få träffa andra MS- sjuka och utbyta erfarenheter kan ge känslor av lättnad och att få känna 

sig förstådd, istället för ifrågasatt. Hälsa kan då uppstå och främjas. Utifrån begreppen hälsa, 

lidande, livsvärld och levd kropp kan sjuksköterskan få en ökad förståelse för varje patients 

unika upplevelse och erfarenhet och utforma en individanpassad omvårdnad. Då kan 

patientens hälsoprocesser stärkas och lidande lindras vilket är målet med allt vårdande. Med 

hjälp av ökad förståelse och kunskap om kvinnors upplevelser av hur det är att leva med MS 

kan sjuksköterskan bemöta och hjälpa den sjuke bättre. Detta för att på bästa sätt kunna stötta 

personen till ökat välbefinnande. 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av hur det är att leva med 

sjukdomen MS. 

METOD 

Design 

Kvalitativ metod med induktiv ansats användes för att undersöka upplevelser och erfarenheter 

och på så sätt öka förståelsen. Enligt Friberg (2012) är detta den mest lämpliga metoden för 

studiens syfte. 

Urvalsförfarande 

Studiens resultat baserades på fem självbiografier. Urvalet av biografier gjordes utifrån 

specifika inklusions- och exklusionskriterier som svarade mot studiens syfte. 

Inklusionskriterier var att biografierna skulle vara verklighetsförankrade berättelser och 

handla om MS-sjuka kvinnors upplevelser. Biografierna skulle vara skrivna och publicerade i 

Sverige. Exklusionskriterier var män, barn under arton år samt fiktiva berättelser. Biografier 

som var äldre än tjugo år eller skrivna utifrån närståendes eller medförfattares perspektiv 

exkluderades också. Åtta självbiografier lästes och med hjälp av inklusions- och 

exklusionskriterierna kunde tre av dessa väljas bort. Detta på grund av att en av biografierna 

skrevs då kvinnan var nydiagnostiserad, vilket kan ge en annan upplevelse. De andra två 

exkluderades då de skrevs helt eller delvis ur en anhörigs eller medförfattares perspektiv. En 

av författarna har använt sig av en medförfattare, men boken bedöms ändå vara ur den sjuka 

kvinnans perspektiv och spegla hennes liv med sjukdomen så som det är.     

Datainsamling 

Studien utgick ifrån fem självbiografier som berörde kvinnors upplevelser av att leva med 

MS. Självbiografier användes för att få ett brett perspektiv på hur det kan vara att leva med 

MS och hur livsvärlden förändras med sjukdomen (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Sökningar 

gjordes på webbplatsen LIBRIS, en nationell bibliotekskatalog. Sökord som användes i 

LIBRIS var Multipel skleros. Denna sökning gav tolv träffar (se Bilaga 1).  Därefter 

begränsades sökningen ytterligare genom att självbiografier valdes. Efter att ha läst vad 
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böckerna handlade om, valdes de åtta självbiografier ut som bäst svarade mot syftet. Efter att 

de åtta böckerna lästs, valdes ytterligare tre av självbiografierna bort. De resterade fem 

självbiografierna kom att utgöra studiens resultat (se Bilaga 2). Självbiografierna 

kvalitetsgranskades enligt de kriterier som Segesten (2012) anger lämpliga för tryckt text. 

Utifrån dessa har sedan en mall skapats (se bilaga 3 och 4). 

Analys 

En manifest innehållsanalys användes. Denna process beskrivs av Lundman & Hellgren- 

Graneheim (2012) som följande steg: Analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, 

abstraktion, kod, kategori och tema. De fem självbiografierna utgjorde analysenheten, det vill 

säga de texter som behandlades. Till att börja med lästes texterna igenom enskilt av båda 

författarna. De delar som berörde upplevelsen av att leva med MS markerades. Markeringarna 

utgjorde domäner som formade stommen i de meningsbärande enheterna. De meningsbärande 

enheterna är delar i texten som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Utifrån dessa 

kondenserades texten. Det innebär att förkorta meningen och hitta kärnan utan att tappa något 

väsentligt innehåll. Därefter abstraherades texten och delades in i koder. Koderna syftar till att 

kort beskriva meningsenheternas innehåll. De koder som hade ett liknande innehåll placerades 

i samma kategori (se Tabell 1). Genom att teman skapades bands sedan kategorierna samman 

och en röd tråd blev synlig i arbetet. Det underliggande budskapet i studien blev då tydligt 

(ibid.).  

Tabell 1. Exempel på analys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Kategori 

Min kropp har en 

sjukdom, inte jag. 

Jag är mer än min 

kropp. Min identitet 

är inte min MS. Din 

sjukdom är inte du, 

bara din kropp är 

drabbad. Du är du. 

Jag är mer än min 

sjukdom. 

Identitet. Identitet och 

självbild. 

 

Trovärdighet 

Målet med all forskning är att finna ny kunskap. Inom kvalitativ forskning finns det dock inte 

endast en sanning, utan flera möjliga tolkningar. För att undvika att trovärdigheten i studiens 

resultat kompromissas kan därför olika åtgärder vidtas. En sådan åtgärd är att kontrollera 

förförståelsen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarnas förförståelse av hur det 

är att leva med MS formas av att de har en nära vän som drabbats av sjukdomen. Dahlborg- 

Lyckhage (2012) beskriver att reflektion kan användas som ett instrument för att kontrollera 

förförståelsen. Författarna reflekterade under arbetets gång över sin förförståelse och sina 

tidigare kunskaper för att inte analysen skulle bli styrd av dessa. Vid analysen försökte 
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författarna vara öppna och följsamma inför texten och inte låta sig styras av förutbestämda 

teorier och kategorier (ibid.).  

Forskningsetiska aspekter 

Självbiografierna behandlades i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2008) vilket innebär 

att deltagandet måste vara frivilligt och att samtycke måste inhämtas. Eftersom författarna till 

biografierna själva har valt att publicera dem, finns det inget hinder att använda deras texter i 

litteraturstudien. Författare skyddas av lagen om upphovsrätt (SFS 1960:729) vilket innebär 

att innehållet presenteras på ett sanningsenligt och respektfullt sätt och att deras berättelser 

måste återges så som de är och på ett sätt som inte på något vis kränker författarna till 

böckerna.   

RESULTAT 

Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av hur det är att leva med 

sjukdomen MS, vilket resulterade i sex huvudkategorier och sjutton underkategorier. (Se 

tabell 2) 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier  

Huvudkategori Underkategori 

Identitet och självbild En förändrad kropp 

Skuldkänslor och isolering 

Känslor av maktlöshet 

Acceptans av sin sjukdom 

 

Förändrad vardag Att undvika stress 

Kampen mot tröttheten 

Att planera sin vardag 

Förändrade roller i familjen Relationen till maken 

Förändrad kommunikation 

Relationen till barnen 

 

Omgivningens bemötande Oförståelse och missförstånd 

Rädsla och kränkningar 

Önskan att behandlas som alla andra 

Att möta andra med MS Läkande och stödjande 

Skrämmande och hotfullt 

Ett hav av möjligheter En förändrad syn på livet 

Ansvar och val 
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Identitet och självbild 

Att drabbas av MS medförde en förändrad självbild. Sjukdomen kunde leda till skuldkänslor 

och isolering samt känslor maktlöshet. Acceptans av sjukdomen var svårvunnet.   

En förändrad kropp 

Att synen på både den egna kroppen och självbilden förändrades när sjukdomen MS gjorde 

sitt inträdande var något som samtliga kvinnor berättade om. Det var en ständigt pågående 

process och något de kämpade med varje dag. Sjukdomen innebar en stor, omvälvande och 

ofrivillig förändring och kvinnorna beskrev det som en kamp att de plötsligt tvingades se på 

sig själva som kroniskt sjuka personer istället för unga, friska och starka. De frågade sig vilka 

de var, nu när de inte längre var friska. En av kvinnorna beskrev det som att hon inte längre 

var den hon varit, eller den hon ville vara.  

”En insikt, att det gamla friska livet var ett skede som jag aldrig mer skulle få uppleva. Jag 

var i början på ett nytt liv som var annorlunda men mer fyllt av utmaningar än mitt gamla.” 

(Janson, 2000 s.22) 

Skuldkänslor och isolering 

Några av kvinnorna kände skuld över att ha blivit sjuka och trodde att det kanske berodde på 

något de gjort fel, att de kanske straffades för något. En av kvinnorna såg på sjukdomen som 

ett personligt misslyckade och ett tecken på svaghet. Flertalet kvinnor beskrev hur de som 

friska varit sociala och utåtriktade kvinnor redo att ta sig an saker och prova allt, men att 

sjukdomen tagit deras gamla jag ifrån dem och fått dem att bli osociala, orkeslösa, uppleva 

utanförskap och att de blivit gamla. Sjukdomen fick dem att känna sig isolerade dels för att de 

inte alltid kunde ta sig fram som de ville, dels på grund av rädslan för att börja sluddra när de 

pratade med folk, vilket ledde till att de drog sig undan och undvek att träffa människor. De 

beskrev saknaden av att på grund av sjukdomen inte längre kunna springa, cykla och dansa 

som de älskat att göra innan de blev sjuka. Att de inte längre var fria och oberoende. 

”Jag var rädd för att göra bort mig. Säga fel saker. Man blir tystlåten och undviker 

folksamlingar, där man kan få en fråga som alla andra också vill höra svaret på. Det är 

verkligen jättejobbigt. Det värsta (?) är att ett sådant beteende blir det oftast en ond cirkel 

utav. Man blir lätt ”stämplad” som folkskygg eller tråkig” (Sivrup, 2010 s.259) 

Känslor av maktlöshet 

För kvinnorna blev det viktigt att försöka se på sjukdomen som något de hade, istället för 

något de var. Det var kroppen som hade MS, inte själen och jaget. MS var inte var deras 

identitet utan en objuden gäst som de blivit tvungna att leva med och anpassa sig efter. 

Upplevelsen av att tvingas omvärdera sig själv, sin personlighet och att inte längre bestämma 

över sin egen kropp orsakade mycket rädsla hos kvinnorna. Det ingav känslor av maktlöshet 

och att inte längre ha kontroll. Det blev då också påtagligt hur bristen på kontroll tog ifrån 

kvinnorna deras känsla av och möjlighet till självständighet. Känslan av att inte längre klara 

av enkla saker som förut varit självklara ingav känslor av att vara onormal och annorlunda. 
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Att tvingas be om hjälp var förödande för självkänslan. Flertalet av kvinnorna beskrev hur det 

kändes som om de kämpade förgäves då hjärnan ville en sak men hur mycket de än försökte 

så fick de inte kroppen att lyda. ”Vem bestämmer över kroppen egentligen? Inte jag i alla fall. 

Tyvärr!”(Sivrup, 2010 s.16)   

Acceptans av sin sjukdom 

Kvinnorna förde en daglig kamp mot sjukdomen men tvingades inse att det inte spelade 

någon roll vad de gjorde eller hur de kände eftersom sjukdomen hade kommit för att stanna 

och med den nya livsvillkor. Detta var något de blev tvungna att acceptera och anpassa sig 

efter.  

”Acceptera? Hur skulle jag någonsin kunna acceptera att en så otrevlig gäst hade tagit plats 

i min kropp? Det vore ju att kapitulera inför ett framväxande helvete på jorden. Att 

fullständigt ge upp” (Hoffsten, 2015 s.131) 

En förändrad vardag 

För kvinnorna var det viktigt att undvika stress och hantera tröttheten, vilket ledde till att de 

lärde sig att planera sin vardag. 

Att undvika stress 

Samtliga kvinnor nämnde sambandet mellan stress och skov. Det kunde vara en 

arbetssituation, relationer eller vardagsmåsten som gav stress, vilket förvärrade symtomen och 

utlöste skov. Det blev en nödvändighet för kvinnorna att undvika stress i vardagen. Några av 

dem behövde antingen byta arbetsplats, eller anpassa sina arbetsuppgifter. En av kvinnorna 

fick möjlighet att arbeta hemifrån och kunde då ta saker i sin egen takt. En annan av 

kvinnorna beskrev hur livet måste förenklas så mycket som möjligt, att hon försökte rensa 

bort stressmomenten. 

”Stress är komplicerade saker. Jag måste tänka efter ordentligt vad det är som oroar, för 

annars kan jag åtgärda fel saker… Jag måste alltid tänka efter var stressen gömmer sig, så 

att jag kan undvika den.” (Hoffsten, 2015 s. 175) 

Kampen mot tröttheten  

Alla kvinnorna kämpade med tröttheten som hör sjukdomen till. Den beskrevs som ett 

tillstånd där det var en kraftansträngning bara att andas och att sitta upprätt. En trötthet som 

inte gick att sova bort. 

”Jag hade sovit hela natten, gick och la mig igen kl 8 på morgonen. Kände att jag låg 

obekvämt men orkade/kunde inte flytta på mig. Min sista tanke innan jag somnade var: Börjar 

det brinna så brinner jag inne! Jag vaknande igen kl 16. I samma ställning som jag hade lagt 

mig! Kände mig inte utvilad utan kunde lägga mig för natten”(Sivrup, 2010, s. 10). 

Tröttheten i kombination med behovet av att undvika stress ledde till att planering av 

vardagen var en nödvändighet. Det var svårt för kvinnorna att acceptera sina begränsningar. 
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De ville göra så mycket mer. Till en början ville flera av kvinnorna inte låta sjukdomen sakta 

ner livet. Deras envishet och förnekelse ledde istället till att orken helt tog slut. De kunde inte 

längre låtsas att MS inte påverkade deras liv. Sjukdomen gjorde sig ständigt påmind. Livet 

fick börja gå i en annan takt. De var tvungna att anstränga sig för att spara på energin och inte 

ta ut sig. Det kunde i så fall återbetala sig i att de var utslagna i flera dagar efteråt. De var 

tvungna att planera och prioritera ”Mycket av det jag anser vara oväsentligheter i livet orkar 

jag inte längre engagera mig i. Min ork får jag koncentrera på vad jag tycker är viktigt och 

värt något” (Janson, 2000, s 38).  

Att planera sin vardag  

Flera av kvinnorna berättade att genom att anpassa sig efter sjukdomen och lyssna på sin 

kropp kunde de må så bra som möjligt. De lärde sig förebygga tröttheten och undvika 

stressmoment. En av kvinnorna berättade att till skillnad från innan hon drabbades av MS, såg 

hon nu till att vara utvilad när hon tog på sig nya uppgifter och utmaningar. Hon vilade först 

och presterade sen. Det faktum att de inte hade ork med lika mycket längre fick dem att rensa 

bort allt som inte var verkligt viktigt för dem. Kvar fanns då bara det som verkligen betydde 

något och som var värt att lägga tid på. ”Det som varit svårast för mig att lära och som jag 

jobbar med dagligen är att prioritera och sätta gränser. Det finns inga måsten. Jag väljer 

själv efter min förmåga” (Helmersson, 2010, s. 75). Att sjukdomen till sin natur är så nyckfull 

var något som gjorde livet besvärligt för kvinnorna. Hur skulle de kunna planera sin vardag 

och sitt arbete när deras mående kunde pendla från morgon till kväll och från dag till dag? 

 ”Att leva med MS är att pendla mellan ytterligheterna och ständigt ändrade förutsättningar 

och inte kunna förutspå vad som ska ske eller ta något för givet; frisk eller sjuk, uppe eller 

nere, bättre eller sämre” (Darnell, 1999, s. 56) 

Förändrade roller i familjen 

Sjukdomens inträde innebar en stor förändring av rollerna i familjen. För kvinnorna var det 

viktigt med en öppen kommunikation. 

Relationen till maken 

Flera av kvinnorna tog upp den förändrade relationen till sin man. En kvinna uttryckte det 

som att det var viktigt att båda gav och tog och att även om hon var tvungen att be om hjälp 

ofta, så kände hon sig ändå mentalt jämställd sin man. Samtliga kvinnor upplevde sin man 

som ett stort stöd. Någon som såg möjligheterna och hjälpte dem att ta en dag i taget. 

”Emellan oss finns en sjukdom. Den vill ha uppmärksamhet och nöjer sig inte med lite. Den 

kräver och tar för sig. Breder ut sig och expanderar, för att åter dra ihop sig mellan varven. 

Min man stödjer mig och lider med mig. Med obotlig optimism ser han alltid möjligheterna 

hägra”(Darnell, 1999, s. 97). Flera kvinnor berättade att de kände skuld gentemot sin man 

och sina barn. De upplevde sin sjukdom som en börda för resten av familjen. Männen fick 

ofta ta ett större ansvar hemma. ”Hur ska Martin klara sig själv med barnen i 4 veckor??? 

Den hade jag faktiskt redan svaret på, men vågade aldrig säga det. Att det inte skulle bli 

någon skillnad för honom, han gör redan allt” (Sivrup, 2010, s. 12). 
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Förändrad kommunikation  

Även för de anhöriga kunde det vara svårt att acceptera sjukdomen och de förändrade 

livsvillkoren som den innebar. En av kvinnorna berättade hur hennes pappa vägrade prata 

med henne om sjukdomen. Han kunde inte acceptera den och kunde inte förstå varför de 

skulle prata om något som var så otrevligt. Flera av kvinnorna beskrev hur viktig den öppna 

kommunikationen var för dem och en kvinna uttryckte det som att den tunga ryggsäcken 

sjukdomen innebar lättade när hon pratade om den. Att kunna uttrycka sina behov och be om 

hjälp beskrevs som svårt men viktigt.    

”Han kan omöjligt veta hur jag mår om jag inte talar om det för honom. När jag talar om var 

jag mår dåligt och hur jag behöver hjälp har det varit lätt för honom att förstå och hjälpa 

mig. Jag har fått lära mig att han inte är tankeläsare och därför inte kan veta vad jag vill om 

jag inte talar om det” (Helmersson, 2010, s. 100) 

Relationen till barnen 

Flera av kvinnorna nämnde att de ibland upplevde att de inte orkade med sina barn. Barnen 

kunde inte alltid förstå att de var mitt i ett skov och inte hade kraft och energi till att finnas där 

för dem. Kvinnorna upplevde då att de inte räckte till och kände dåligt samvete över att inte 

var den mamma de hade velat vara. Ibland när kvinnornas kroppar svek hände det att barnen 

fick hjälpa dem vid till exempel förflyttningar. Kvinnorna beskrev det som mycket jobbigt att 

behöva be sina barn om hjälp. Samtliga kvinnor beskrev också all glädje som barnen gav. 

Flera av kvinnorna kämpade med nattsvarta depressioner under skoven. Barnen var då en 

motivation till att hålla ut och en glädje och ljuspunkt mitt i allt det svåra som sjukdomen 

innebar. I takt med att sjukdomen fortskred beskrev en av kvinnorna att hon förklarade för 

sina barn att de aldrig skulle bli en ”familj som alla andra” igen. De kanske inte skulle kunna 

göra samma saker som andra familjer, de fick etablera sina egna normer och värderingar 

istället. För samtliga kvinnor var öppenhet gentemot barnen angående sjukdomen viktigt.   

”Barnen påkallar min uppmärksamhet vare sig jag är frisk eller sjuk eller har ett handikapp. 

De tar för sig och vill ha även om jag just då har svårt att ge. De lämnar mig bara ifred så 

länge att jag hinner undra var de är och vad de gör. Med outtröttlig energi vill de dela sitt liv 

med mig”(Darnell, 1999, s. 98). 

Omgivningens bemötande 

Omgivningens bemötande präglades av oförståelse och missförstånd. Kvinnorna önskade bli 

bemötta som alla andra.   

Oförståelse och missförstånd 

Att ständigt mötas av oförståelse och missförstånd av omgivningen var något kvinnorna blev 

tvungna att tackla på grund av sjukdomen. Flera av kvinnorna beskrev hur omgivnigen ofta 

misstog dem för att vara berusade eller drogpåverkade, på grund av att sjukdomen gjorde att 

de vinglade, betedde sig darrigt och ibland sluddrade. Då några av kvinnorna inte hade några 
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synliga funktionshinder möttes de många gånger av elaka kommentarer till exempel om de 

satte sig på en handikapplats på bussen. De upplevde att många människor verkade tro att om 

ett handikapp inte syntes, så fanns det inte. Att höra hur omgivningen viskade runt omkring 

satte djupa spår av utanförskap i dem. En kvinna beskrev hur hon under en period slutade gå 

ut då hon ofta upplevde att hon möttes av oförståelse och behövde försvara sig. Hon berättade 

hur apotekspersonalen fick henne att känna skuldkänslor för att hon var sjuk och att hon var 

en belastning för samhället eftersom hon använde en så dyr medicin. Kvinnorna berättade 

också hur omgivningen bemötte dem annorlunda när de satt i rullstol. Det var som om de 

plötsligt inte syntes eller hördes längre och en kvinna fick känslan av att inte vara lika mycket 

värd längre för att hon inte kunde gå.  

”Jag kommer aldrig att sitta tyst i ett hörn i min rullstol, jag kommer kräva att både synas 

och höras!... Jag kommer aldrig att motsvara omgivningens bild av mig, jag kan aldrig 

acceptera att andra tänker och agerar för mig”(Janson, 2000 s.16) 

Rädsla och kränkningar  

Några av kvinnorna upplevde att människor verkade tro att de skulle bli smittade om de kom 

för nära kvinnorna och att de därför tog avstånd ifrån dem. Kvinnorna upplevde det också 

som att människor blev rädda och obekväma på grund av rullstolen och inte visste hur de 

skulle tala till dem. Flera kvinnor kände sig kränkta när folk klappade dem på huvudet och 

talade till dem som om de vore barn, eller valde att prata över huvudet på dem. Detta gjorde 

att kvinnorna upplevde det som att bara för att de hade ett handikapp som gjorde att de satt i 

rullstol så verkade omgivningen också tro att de var förståndshandikappade.  

”Antingen tittar de (kassörskorna) ner på en och klappar en på huvudet (lilla gumman) eller 

så pratar de (om de pratar) med en som till ett barn, eller så hoppar dom undan som om jag 

vore pestsmittad! Jag vill bara skrika –Det är inte huvet det är fel på, utan benen!!! Dessutom 

smittar jag inte!!!”(Sivrup, 2010 s. 31) 

Önskan att behandlas som alla andra 

Alla kvinnorna beskrev hur de önskade att bli behandlade som alla andra av omgivningen och 

inte bli annorlunda för att de hade en sjukdom, vare sig den syntes utanpå eller inte. Att 

omgivningen inte skulle se på dem som stackars funktionshindrade kvinnor, utan att det 

faktiskt fanns en vanlig människa bakom handikappet. En av kvinnorna som satt i rullstol 

menade att omgivningens förhållningssätt till sjukdomen och handikappet till stor del 

påverkades av kvinnans egen attityd och inställning till sitt handikapp. Att det var hennes sätt 

att bemöta människor som avgjorde hur de hon mötte reagerade och vilken känsla de fick.  

”När jag öppet kan delta i livet på ett sätt som är praktiskt möjligt för mig och göra det med 

en attityd av självklarhet och genom min attityd klart visar att mitt handikapp inte är jag, då 

ser människor inte längre rullstolen utan de ser mig. Då släpper de dörren mitt framför näsan 

på mig och blir förskräckta över sig själva. Jag tänkte inte på att du satt i rullstol, kan jag då 

få höra. Sånt värmer. Jag tar den igenslagna dörren med en tåspark” (Darnell,1999 s.99) 
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Att möta andra med MS 

Mötet med andra MS-sjuka kunde upplevas som både läkande och stödjande såväl som 

skrämmande och hotfullt. 

Läkande och stödjande 

Alla kvinnor utom en tog upp hur viktigt det har varit för dem att få träffa andra människor i 

liknande situationer, som lever med samma sjukdom som de själva. De beskrev att 

gruppträffarna var läkande och stödjande. Där fann de tröst i att dels få berätta själva om sina 

erfarenheter av hur MS påverkade deras liv och vardag, dels i att de fick ta del av andra 

människors upplevelser och erfarenheter av sjukdomen. De beskrev vidare hur de i gruppen 

förstod varandra och kunde sätta sig in i varandras situationer på ett sätt som bara den kunde 

göra som själv levde med sjukdomen och visste hur brutalt den kunde drabba. Att få möta 

dessa människor och se att andra än en själv faktiskt drabbades hjälpte dem att få nya 

perspektiv på tillvaron. Där kunde de hämta kraft och lära sig av varandras erfarenheter, 

utbyta tips och råd och uppmuntra varandra. Att få ventilera stora och små problem och dela 

medgångar och motgångar med människor som verkligen förstod, beskrevs av kvinnorna som 

befriande. En kvinna beskrev att gruppen fick henne att känna att hon dög. 

”De som jag träffar på rehabstationen lär mig mycket. Bland mycket annat visar de mig att 

jag duger, Hur jag än är, hur lite jag än förmår, hur sjuk jag än känner mig. Jag duger. Det 

är precis vad jag lär mig. Vi duger, allihop” (Hoffsten, 2015, s. 171)   

Skrämmande och hotfullt 

Två av kvinnorna berättade hur de i början av sin resa med sjukdomen inte ville träffa andra 

MS- sjuka då de bara blev påminda om sin egen situation. De tyckte också att det kändes 

skrämmande och hotfullt att se andra människor som var sämre i sin MS, då de var rädda för 

att de själva skulle gå samma öde till mötes. Rädslan försvann dock efter ett tag och byttes till 

glädje och förväntan när de började träffa gruppen kontinuerligt och förstod att den var till 

hjälp för dem. I stödgruppen fick kvinnorna lära sig att trots att de hade samma diagnos, hade 

var och en sin egen sjukdomsbild och att den visade sig på olika sätt för alla. Genom att 

kvinnorna både delade och fick ta del av varandras erfarenheter, hjälpte det dem att se att det 

faktiskt gick att leva med MS och att livet inte var över. 

”Jag går regelbundet till min rehabstation. Där får jag förståelsenycklar, tekniker och 

tänkesätt som lär mig att leva med sjukdomen istället för att kämpa emot. Och det här trodde 

jag aldrig jag skulle säga, men jag får mycket kraft från mina kamrater på rehab. Bland dem 

behöver jag aldrig förklara någonting. Symptomen kan vara olika och alla har sina 

livsberättelser, men vi alla har MS. Vi vet alla vad det innebär.” (Hoffsten, 2015 s.170) 
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Ett hav av möjligheter 

Sjukdomen innebar en förändrad syn på livet och kvinnorna prioriterade annorlunda. De 

kände ansvar för hur de förvaltade sina liv och tog en dag i sänder.  

En förändrad syn på livet 

Samtliga kvinnor beskrev hur sjukdomen förändrade hur de såg på livet. De upplevde alla en 

tacksamhet för hur deras prioriteringar förändrades. De menade också att de nu uppskattade 

och värderade familj och vänner på ett annat sätt. En kvinna uttryckte att hon tyckte det var 

tråkigt att hon skulle behöva bli sjuk för att förstå vad livet egentligen hade att erbjuda. Trots 

att flera av kvinnorna berättade hur sjukdomen medförde en stor personlig utveckling för 

dem, önskade de varken sig själv eller någon annan en kronisk sjukdom och de menade att de 

längtade tillbaka till livet när alla kroppens funktioner var intakta. Denna längtan verkade 

dock ta mindre och mindre plats ju längre kvinnorna levde med sjukdomen. Istället började de 

värdera allt de faktiskt kunde göra och berättade att de försökte fokusera på det friska istället 

för det sjuka.” I början fokuserade jag på det sjuka som MS medförde. Idag är jag mer 

intresserad av det friska. Det kunde jag väl aldrig tro, men så är det i alla fall” (Hoffsten, 

2015, s 190). En kvinna hävdade dock att hon inte ville ha tillbaka sitt liv som det var före 

diagnosen. Hon såg det som sin uppgift att klara sin livssituation på bästa möjliga sätt. Hon 

såg sig själv som en person med en diagnos, en sjukdom, som trots detta levde ett friskt liv 

fyllt av hälsa. En kvinna menade att om för stort fokus lades på det sjuka och det man inte 

kunde så ledde det till bitterhet och sorg. Istället var det viktigt att fokusera på det man 

faktiskt kunde göra. Fokus skulle ligga på hälsa och inte på sjukdom.   

”Sluta kämpa mot din sjukdom och börja sammarbeta med den istället. Det här är ditt liv nu. 

Gläd dig åt din framtid och lev livet en dag i sänder. Var glad och tacksam för det du har. 

Lägg inte ner kraft och energi på att sörja det du inte har och inte kan göra. Du är här nu och 

det är som det ska vara” (Helmersson, 2010, s. 32). 

Ansvar och val 

De flesta av kvinnorna tog upp det ansvar som de har över sitt eget liv. De menade att livet 

började om när de drabbades av MS. De var då tvungna att göra ett val om hur de skulle leva 

sitt liv. De talade om förvaltarskap, ansvar och möjligheter. En kvinna uttryckte det som att 

hon inte hade valt sjukdomen, men att hon valde hur hon handskades med den. En annan 

kvinna beskrev det på ett likande sätt med att livet blev annorlunda än vad hon tänkt sig och 

att hon ofta önskade att saker var annorlunda. Själv valde hon dock hur hon levde livet och 

med vilken känsla. ”Det är möjligt att leva fullt ut med MS som följeslagare. När jag kan 

avväpna rädslan och anta utmaningen står livet för dörren. Livet blir vad jag gör det till, med 

eller utan MS” (Darnell, 1999, s. 123)  

Samtliga kvinnor uttryckte en oro över den ovisshet som framtiden bar med sig. De visste inte 

hur sjukdomen skulle utvecklas. De menade alla att det enda sättet att hantera sjukdomen var 

att ta en dag i sänder, vara tacksam för det som livet erbjöd och glad för alla de möjligheter 

som fanns.  
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”Oändliga möjligheter i livet väntar på mig. Det finns ett stort hav i mig att ösa ur, ett hav 

som väntar på att blir utmanat, upprört, bekämpat, dykt ner i och undersökt eller bara stilla 

betraktat” (Darnell, 1999, s. 119) 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelse av att leva med MS. I resultatet 

framkommer det att kvinnors identitet och självkänsla påverkades av sjukdomen. I 

vardagslivet krävdes planering för att undvika stress och förebygga trötthet. Även familj och 

andra relationer påverkades och kvinnorna poängterade vikten av att se möjligheterna istället 

för begräsningarna. Att träffa andra MS sjuka ingav stöd och tröst för kvinnorna. Syftet med 

studien och frågeställningarna är därmed besvarade och satta i relation till de valda 

vårdvetenskapliga begreppen som presenterats tidigare i den teoretiska referensramen.  

Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med MS, lämpar sig 

kvalitativ metod bäst. Forsberg och Wengström (2013) menar att denna metod kan användas i 

en studie där fokus ligger på att beskriva ett visst fenomen. Friberg (2012) hävdar att 

kvalitativ forskning har ökad förståelse som yttersta mål och med denna utgångspunkt kan 

ökad insikt för patientens livsvärld nås. Denna studies resultat grundade sig på självbiografier. 

Enligt Dahlborg- Lyckhage (2012) kan självbiografier ses som livsberättelser där människors 

upplevelser av hälsa, lidande och vård tydliggörs. De har till syfte att skildra hur människor i 

olika skeenden i livet upplever sin värld. Fördelen med självbiografier är att de sträcker sig 

över en längre tid vilket gör att författarna till böckerna får tid till att reflektera. Detta kan 

bidra till en mer sanningsenlig bild. I en självbiografi ges författaren tillfälle att fritt berätta 

om sin upplevelse av sjukdomen så som hon erfar den.  

I förhållande till studiens syfte stod valet mellan att basera resultatet på självbiografier, 

intervjuer eller vetenskapliga artiklar. En fördel med intervjuer är möjligheten att ställa 

följdfrågor och på så sätt få ett ökat djup i studien. Vid en intervju kan spontana reaktioner 

framkomma, vilket missas vid litteraturstudier. Denna metod uteslöts dock eftersom det inte 

ansågs praktiskt möjligt inom rådande tidsram. Ett annat alternativ är vetenskapliga artiklar, 

vilket valdes bort på grund av att utbudet var begränsat då majoriteten av artiklarna hade 

specifika symtom i fokus eller både män och kvinnor som informanter. Om resultatet hade 

baserats på intervjuer eller vetenskaliga artiklar hade det kunnat bli annorlunda. En grundlig 

genomgång av materialet som fanns och som stämde överens med studiens syfte gjordes. Det 

framkom då att självbiografier lämpade sig bäst. 

Böckerna söktes på webbplatsen LIBRIS. Fyra av böckerna hittades på första sökningen med 

hjälp av sökordet Multipel Skleros, samt vidare avgränsaningar. Den femte boken hittades 

med hjälp av sökorden Louise Hoffsten. Dessa sökord användes eftersom det fanns kännedom 

sedan tidigare att Louise Hoffsten nyligen givit ut en ny självbiografi. Åtta självbiografier 

lästes och sedan valdes de fem ut som bäst svarade mot syftet. En av självbiografierna skrevs 

med hjälp av en medförfattare. Detta kanske hade kunnat kompromissa hennes berättelse, 

men boken ger intrycket av att vara författarens egen utsaga. Det kan finnas flera anledningar 
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till att använda sig av en medförfattare. Vid MS kan det vara svårt att skriva då både känsel 

och trötthet är två symtom som kan utgöra hinder. En medförfattare kan också användas av 

rent språkliga skäl. I en av självbiografierna beskrivs en annorlunda syn på sjukdomen. Detta 

kan bero på att författaren inte har fått några bestående handikapp mellan skoven, till skillnad 

från de andra kvinnorna. Detta gör att hennes upplevelse av sjukdomen till viss del skiljer sig 

från de andra kvinnornas. Dahlborg-Lyckhage (2012) menar att livsberättelser är skrivna av 

olika människor som på sitt unika vis och efter sina förutsättningar upplever hälsa och ohälsa. 

Att få fram dessa olika perspektiv ger bredd till studien, då sjukdomen upplevs olika trots 

samma diagnos (ibid.). Att kvinnornas upplevelser till viss del skiljer sig åt visar att flera 

perspektiv synliggjorts och att resultatet inte blivit vinklat, utan att mångfalden i kvinnornas 

berättelser framkommit.  

Självbiografierna är kvalitetsgranskade av förlagen före utgivning. En kvalitetsgransking 

gjordes även i studien, då det är viktigt med ett källkritiskt förhållningssätt (Friberg, 2012). 

Kvalitetsgranskningen diskuterades sedan igenom och böckerna bedömdes som användbara i 

studien. Samtliga böcker är skrivna på svenska vilket ökar trovärdigheten och minskar risken 

för feltolkningar och översättningsfel (Nyström, 2012). Hade böckerna varit skrivna av 

personer från andra länder finns en möjlighet att resultatet kunde blivit ett annat då kultur, 

sjukvård och attityd kring handikapp kan se annorlunda ut. Två av böckerna är riktade till 

MS-sjuka och andra kroniskt sjuka och vill delge olika strategier att hantera sjukdom och 

handikapp. Trots att självbiografierna är skrivna utifrån olika syften framträder ändå 

författarnas personliga upplevelse av sjukdomen tydligt. Alla självbiografierna lästes igenom 

enskilt och meningsbärande enheter plockades ut. I stort sett samma delar av texterna valdes 

ut som relevanta. Det fanns dock vissa skillnader vilka diskuterades igenom och stämdes av 

emot syftet. Därefter utformades kategorier. Att självbiografierna lästes igenom noggrant, 

samt att anteckningar fördes under tiden gav en förtrogenhet med livsberättelserna vilket 

styrker resultatets trovärdighet (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Analysprocessen finns väl 

dokumenterad i metoddelen av arbetet och är lätt att följa och går att upprepa.  

Då studien byggde på upplevelser är den inte generaliserbar på samma sätt som kvantitativ 

forskning. Resultatet är dock relevant för kvinnor i liknande situationer. Att studien grundade 

sig på endast fem självbiografier samt att fokus låg på den personliga upplevelsen av 

sjukdomen är något som begränsar överförbarheten (Lundman & Hellgren-Graneheim, 2008). 

Om studien hade grundat sig på fler självbiografier hade resultatet kunnat ha en större 

överförbarhet.  

Att det fanns en viss förkunskap om ämnet hade kunnat bidra till att resultatet blev riktat åt ett 

visst håll. För att motverka detta hölls det under arbetets gång en öppen och reflekterande 

dialog. Processen präglades av öppenhet och nyfikenhet och författarna till studien var noga 

med att inte tänka i förutbestämda kategorier utan höll sig öppna inför texten. Förförståelsen 

kan annars bli ett hinder som ligger i vägen för det som författaren till självbiografierna 

verkligen vill säga. Det fördes också en diskussion för att undvika att kvinnornas berättelser 

på något sätt förvanskades utan presenterades på ett sanningsenligt och respektfullt sätt. För 

att göra detta möjligt menar Friberg (2012) att selektiva urval som stödjer ett tilltänkt resultat 
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måste undvikas. För att studien ska hålla sig nära ursprungstexterna används citat, vilket höjer 

trovärdigheten.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att upplevelsen av MS är unik för varje individ. Gemensamt var dock att 

sjukdomen förändrade hela livet på ett oåterkalleligt vis. Det fanns i självbiografierna både 

likheter och skillnader, men likheterna var övervägande.    

I självbiografierna framkom det tydligt att kvinnornas identitet och syn på den egna kroppen 

förändrades i och med sjukdomen. Kvinnorna beskrev också att känslor av maktlöshet infann 

sig då de inte längre upplevde sig ha kontroll över sin kropp. Några av kvinnorna kände skuld 

över att de blivit sjuka och hade svårt att acceptera de förändrade livsvillkoren. Sjukdomen 

innebar både en känslomässig och fysisk isolering. Olsson et al. (2008) tar upp i sina studier 

att det är en kamp för kvinnorna att försöka behålla kontrollen och att brist på sådan inger 

känslor av att vara fånge i en kropp man inte längre känner igen. Blundell-Jones, Walsh and 

Isaak (2014) menar att om kvinnorna lär känna sin sjukdom och lär sig lyssna på sin kropps 

signaler så kan de lära sig att se sambanden mellan dessa och hur de kan anpassa sig efter de 

nya livsvillkoren. Detta kan då öka känslan av att ha kontroll över sin kropp. Abma, 

Oeseburg, Widdershoven, Goldsteen och Verkerk (2005) menar att kvinnorna inte vill se sin 

identitet som enbart sjuka, utan att de fortfarande har mål och saker de vill göra i livet. 

Kvinnorna beskriver MS som ett hot mot deras forna identitet som friska individer och att 

sjukdomen orsakat många förluster såsom fysiska funktioner, jobb och sociala relationer. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur varje förändring i den levda kroppen kan 

förändra identiteten och självkänslan, alltså upplevelsen av vem man är som människa. Att 

ifrågasätta sin identitet blir naturligt när livet förändras och man inte längre känner igen sig 

själv. Den så kallade hemkänslan finns inte längre kvar och tillvaron kan kännas skrämmande. 

För att hitta fotfästet igen kan sjuksköterskans roll vara viktig. Att lyssna och ge plats i 

samtalet även för den emotionella upplevelsen av sjukdomen är viktigt. 

För kvinnorna i självbiografierna var det viktigt att undvika stress, samt att förebygga trötthet. 

För att detta skulle bli möjligt var de tvungna att planera vardagen och prioritera vad som 

verkligen var viktigt för dem. Detta stärks av Matuska och Ericson (2008) som beskriver hur 

tröttheten innebär att den sjuke ständigt måste planera sin vardag, spara på energin och välja 

bort aktiviteter och relationer som kräver mer än de ger tillbaka. Abma et al. (2005) beskriver 

hur en av kvinnorna i studien finner sig tvingad att välja mellan arbete och familj. Hennes 

energi räcker inte till för båda. Boland, Levack, Hudson och Bell (2012) menar i likhet med 

kvinnorna i självbiografierna att stress kan utlösa MS-symtom, detta kan leda till att tankar 

om framtiden och annat som kan upplevas som stressande trängs undan istället för att 

konfronteras. Blundell et al. (2014) skriver i sin studie att MS till en början kan låta sig 

ignoreras. Symtomen går tillbaka och livet fortsätter. Det kommer dock till en punkt när 

sjukdomen inte längre tiger stilla. Den kräver uppmärksamhet och livet förändras för alltid. På 

grund av sjukdomens nyckfulla natur är denna förändring dock inte statisk. MS avbryter, stör 

livet och kräver förändring. Dahlberg och Segesten (2010) förklarar att livsvärlden rymmer 

hela personens existens och förändras någonting i kroppen påverkas således både kroppen och 
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existensen. Detta blir tydligt vid MS där den sjuka kroppen plötsligt blivit ett hinder som 

påverkar hela personens vardag och liv samt förmåga att leva som man vill. I livsvärlden finns 

också det som varit, nutiden och framtiden, vilka en frisk person kan förfoga över och planera 

som hon vill. Vid en sjukdom som MS blir det svårt att planera framtiden då var dag kan se 

annorlunda ut. Om oron för framtiden blir så stark att den dominerar kan det hindra den sjuke 

från att leva i nuet och uppleva välbefinnande trots sjukdom.       

När sjukdomen gjorde inträde i kvinnornas liv medförde det även stora förändringar i 

familjen. Männen fick ta ett större ansvar hemma och kvinnorna upplevde det som svårt att 

räcka till för sina barn, vilket ledde till dåligt samvete och känslor av otillräcklighet. Barnen 

var både en källa till glädje och en anledning till att fortsätta kämpa, samtidigt som kvinnorna 

ofta kände dåligt samvete över att inte räcka till. För kvinnorna var det också viktigt att hålla 

en öppen kommunikation och få uttrycka sina behov. Bowen et al. (2009) menar att mannen 

ofta tar på sig rollen som vårdare och att det skapas en obalans i förhållandet eftersom den 

sjuke är i beroendeställning. Boland et al. (2102) beskriver hur det i vissa fall finns en 

medvetenhet hos partnern om vikten av delaktighet. Trots att några arbetsuppgifter och 

hushållsysslor tar längre tid och är omständligare när den sjuke utför dem, ses delaktigheten 

som viktigare än effektiviteten. Att avväga när hjälp behövs och när det är läge att backa 

tillbaka är en svår balans. Gemensamma livsmål och en ömsesidig respekt för varandra 

beskrivs som en nyckel för att kunna möta ett liv med sjukdom tillsammans som par. Boland 

et al. (2102) sammanfattar parens inställning genom att konstatera att oavsett vilka hinder som 

möter dem på vägen, har de det bättre tillsammans än var och en för sig. Likt kvinnorna i 

självbiografierna menar Blundell et al. (2014) att MS påverkar kvinnornas förhållande till 

barnen. Mödrarna upplever att de inte orkar med allt de vill och borde göra. De plågas av 

dåligt samvete och upplever sorg. De ifrågasätter sin egen duglighet både som mamma och 

hustru. Isolering och känslor av ensamhet kan orsaka lidande. Likaså känslan av att inte räcka 

till. Att uppleva gemenskap, sammanhang och känna tillhörighet kan däremot inge känslor av 

välbefinnande och hälsa. Att ha någon att dela vardagen med och att vara en del av en familj 

kan ge upplevelsen att trots att livet präglas av lidande och sjukdom är det rikt och fyllt av 

hälsa (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). 

Flertalet av kvinnorna i självbiografierna beskrev att omgivningen verkade tro att om ett 

handikapp inte gick att se, så fanns det inte. De upplevde också att de blev bemötta 

annorlunda av omgivningen när de satt i rullstol. Människor verkade inte veta hur de skulle 

tala till dem vilket ledde till att kvinnorna kände sig kränkta på grund av sitt handikapp. 

Kvinnorna önskade bli bemötta som alla andra. Detta bekräftas i studien av Olsson et al. 

(2008). Även Vick (2013) och Olsson, Skär och Söderberg (2011) belyser i sin forskning att 

omgivningen många gånger har svårt att förstå att det kan gömma sig ett svårt handikapp hos 

någon om det inte syns utifrån, och att detta ofta leder till missförstånd och skepsis. Detta i sin 

tur gör att hänsyn inte tas till handikappet, vilket leder till utanförskap istället för bekräftelse 

och förståelse. Likt kvinnorna i självbiografierna beskriver Olsson et al. (2011) i sin studie 

hur kvinnorna upplever sig bli bemötta och behandlade annorlunda på grund av sitt 

handikapp. De betonar den tydliga skillnaden mellan hur de blir bemötta när de sitter i rullstol 

och hur de blev bemötta då de kunde gå. De blir inte bara ignorerade utan bemöts också på ett 
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oförskämt sätt. Detta, samt att de ibland blir tilltalade som barn, gör att de känner sig 

förminskade och kränkta och en längtan efter att bli behandlade som när de var friska blir 

tydlig. I motsats till att bli ignorerade beskriver kvinnorna också att omgivningen ibland 

lägger för stor vikt vid sjukdomen i sociala sammanhang så att kvinnorna istället känner sig 

sjukare än de egentligen är. Wiklund-Gustin (2014) talar om att lidandet är sammankopplat 

med upplevelsen av vem man är som person och i relation till omgivningen. Att känslan av att 

vara annorlunda och inte bli tagen på allvar kan orsaka lidande. Vid MS kan personen ha både 

synliga och osynliga handikapp. Att detta påverkar relationerna till omgivningen, både i hur 

den sjuke ser på sig själv och upplever sig bli bemött av andra, kan bli till ett lidande då den 

sjuke inte blir sedd och bekräftad som den människa hon är.        

För kvinnorna i självbiografierna var stödet från andra MS-sjuka viktigt. I andra människor 

med samma sjukdom kände de igen sig själva, fick tröst och upplevde att de blev förstådda 

och lyssnade till. Detta stöds av Olsson et al (2008) samt Olsson et al (2010) som beskriver att 

det kan inge känslor av lättnad att få träffa andra med MS och att få bli förstådd istället för 

ifrågasatt. Olsson et al. (2011) menar att genom att få vistas med andra som är MS-sjuka och 

som vet hur det är att leva med sjukdomen dagligen, kan de uppleva sig förstådda och känna 

gemenskap. Att få bli lyssnad till, uppleva sig förstådd och få sina behov uppmärksammade 

inger lättnad, bekräftelse och styrka. En av kvinnorna i självbiografierna uttrycker inget behov 

av att träffa andra i samma situation. Detta verkar vara unikt för just henne, då det inte känns 

igen i varken de andra självbiografierna eller artiklarna som istället uttrycker vikten av att 

träffa andra i samma situation. Hälsa behöver enligt Dahlberg och Segesten, (2010) inte 

innebära frånvaro av sjukdom, däremot innebär det att sjukdomen upplevs som hanterbar för 

den som drabbats. Att få möta andra i samma situation kan vara en pusselbit i att kunna känna 

att livet hanterbart igen efter att ha blivit drabbad av sjukdom. Att få känna gemenskap och bli 

förstådd är viktigt för att kunna uppleva hälsa trots sjukdom. Att möta andra med MS kan 

innebära att den känslomässiga isoleringen bryts. Jag är inte ensam.  

När kvinnorna drabbades av MS förändrade det hur de såg på livet och hur de prioriterade. De 

menade att de trots sjukdomen hade både ansvar och valmöjligheter för hur de levde sina liv.  

De upplevde tacksamhet över allt de kunde göra och valde att fokusera på sina möjligheter 

istället för sina begränsningar. Detta stämmer överens med vad Olsson el al. (2008) skriver i 

sin studie, att genom att fokusera på möjligheterna och förmågorna som finns blir sjukdomen 

möjlig att leva med. Abma et al (2005) visar i sin studie att det finns olika sätt att se på MS. 

Upplevelsen av sjukdomen kan beskrivas både som förlust och som personlig utveckling. 

Dessa båda upplevelser känns igen ifrån kvinnorna i självbiografierna. Blundell et al. (2014) 

återger hur ett positivt tänkande, tacksamhet, närvaro i nuet och att kunna fånga upp och 

stoppa tankar av självkritik och negativitet är redskap för att kunna leva med MS. Som 

kontrast finns rädslan inför framtiden och ökad funktionsnedsättning, som kan gå så långt att 

döden känns mer lockande än den ovissa framtiden. Dahlberg och Segesten (2010) talar om 

att vårda det friska. Vid en sjukdom som MS som för med sig mycket begränsningar blir det 

än mer viktigt att fokusera på förmågorna istället för begränsningarna. Med ett stärkande och 

stödjande förhållningssätt kan sjuksköterskan identifiera resurserna hos den sjuke och hjälpa 

denne att våga fullfölja små och stora livsprojekt och därigenom kan ett större välbefinnande 
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nås. ”Att vara i stånd till” är ett uttryck som utmanar och tvingar till eftertanke just när det 

gäller funktionsnedsättning. Ja, det finns en begränsning. Men det finns också ett hav av 

möjligheter. 

Slutsats 

Att drabbas av MS innebär en omvälvande förändring av hela livet och kräver en anpassning 

efter de nya livsvillkoren. I studien framkommer att kvinnors upplevelse av att leva med MS 

innebär känslor av förlust av både kroppsliga funktioner och själva jaget. De kämpar för att få 

ihop vardagen trots brist på ork och rädsla för stress. I familjen innebär sjukdomen en stor 

omställning där mannen ofta får ta ett större ansvar hemma och relationen till barnen präglas 

av både glädje och känslor av att inte räcka till. Kvinnorna upplever sig ofta annorlunda 

behandlade på grund av sina funktionsnedsättningar, vilket gör att de känner sig kränkta och 

missförstådda. I gemenskap med andra MS-sjuka finner kvinnorna tröst och blir förstådda. 

Med ett fokus på möjligheterna istället för begränsningarna blir livet hanterbart. Som 

allmänsjuksköterska är det viktigt att skapa en vårdande relation och uppmärksamma 

kvinnornas individuella upplevelse av att leva med sjukdomen. För att få tillgång till 

kvinnornas livsvärld krävs en öppenhet hos sjuksköterskan, ett äkta intresse och en vilja att 

lyssna. Detta för att kunna stötta personen och skräddarsy omvårdnadsprocessen, med målet 

att främja hälsa och öka välbefinnande. I studien framkommer att livet blir mer hanterbart om 

fokus ligger på möjligheterna istället för begränsningarna. Här kan sjuksköterskan ha en 

viktig roll i att hjälpa kvinnorna att fokusera på sina förmågor och att komma vidare i sin 

hälsoprocess. Då allmänsjuksköterskan möter dessa patienter inom sjukvården finns ett behov 

av ökad kunskap av hur det är att leva med MS för att kunna bemöta dessa kvinnor på bästa 

sätt.  
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Bilaga 1. Sökning av självbiografier  

 

Sökning Databas Sökord Utökad 

sökning 

Träffar Utvalda 

Nr 1 LIBRIS Multipel 

skleros 

Språk: 

svenska 

Typ: bok 

Ämne: 

biografi och 

genealogi 

12 4 

Nr 2 LIBRIS Hoffsten 

Louise 

Språk: 

svenska 

Typ: bok 

6 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2. Självbiografier                                                                                                

 

Motljus med MS som följeslagare (1999) Franciska Darnell 

Redan vid 21 års ålder börjar Franciska uppleva de första symtomen på MS. I sin biografi 

berättar hon om sin väg genom skov och behandlingar. Hoppet att bli frisk lämnar henne 

aldrig och hon provar många olika behandlingar, både alternativa och av läkare 

rekommenderade. Det är något som tär både på henne själv och på ekonomin. Hennes liv 

tillsammans med man och barn präglas av stöd och glädje samtidigt som orken ofta tryter och 

depressionerna är nattsvarta i samband med skoven.   

Stå upp, sitt ner, gå vidare! (2010) Eva Helmersson 

När Eva drabbas av MS, har hon först svårt att acceptera sjukdomen. Det krävs flera skov och 

flera läkares utlåtanden innan hon kan ta till sig att hon faktiskt har en kronisk sjukdom som 

kommer följa henne genom livet. Från den dagen beslutar sig Eva att fokusera på det friska i 

sitt liv. Hon vill med denna bok utmana kring synen på begrepp som frisk, sjuk och hälsa. 

Genom sina egna erfarenheter av kronisk sjukdom vill hon inspirera och uppmuntra andra till 

att leva ett liv fyllt av hälsa trots sjukdom.   

En näve grus (2015) Louise Hoffsten och Lena Katarina Swanberg 

Louise kombinerar en musikkarriär med familjeliv och en sjukdom som ständigt gör sig 

påmind. Hon går igenom depressioner, trötthet och funktionsnedsättning och lär sig trappa ner 

på tempot. Det är en ärlig berättelse om acceptans, besvikelse, glädje och om komma till rätta 

med livet och sig själv.  Musiken är ständigt närvarande i Louise liv. Den innebär glädje, 

skaparkraft och terapi. Samtidigt är musikbranschen tuff och Louise måste lyssna till sin 

kropp och ta saker i sitt eget tempo.   

En Samuraj i rullstol (2000) Berit Janson 

Detta är Berits berättelse om hur MS förändrat hennes liv. Hon beskriver det som en ny start, 

med förändrade livsvillkor. Det är en berättelse om kamp för att kunna fortsätta arbeta, att inte 

bli diskriminerad och att besegra sin sjukdom mentalt varje dag. Berits önskan är att andra 

med funktionsnedsättning inte ska acceptera en undanskymd plats i samhället, utan kräva sin 

rätt och vara medvetna om sina rättigheter. Hon vill genom sin bok dela med sig av sina egna 

erfarenheter och inspirera andra till att våga ta plats och hitta nya vägar till delaktighet i 

samhället.  

Välkommen tillbaka till livet (2010) Susanne Sivrup 

I en ärlig och utlämnande bok berättar Susanne om sin upplevse av att leva med MS och 

hoppet om att bli frisk med hjälp av stamcellstransplantation. Hon berättar på ett enkelt och 

rätt fram sätt om sin vardag med både begränsningar och möjligheter. Boken är full av humor 

och levnadsglädje samtidigt som Susanne upplever depression, orkeslöshet och frustration. 

Hon ger en god inblick i hur vardagen kan se ut med en med man och barn och den ständiga 

närvaron av sjukdomen.   

 



 

 
 

Bilaga 3. Källkritik av tryckt text enligt Segesten (2012) 

 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 tidsskriften i fråga?  

 Vem/Vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, 

vilka perspektiv har antagits, 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4. Kvalitetsgranskning av självbiografier 

Författare 

Titel 

Land 

Typ av 

litteratur 

Ansvarig 

utgivare 

Författare När 

trycktes 

källan? 

Är texten 

kvalitetsg

ranskad? 

På vilket sätt kan texten bidra med 

kunskap för att utveckla valt 

ämensområde? 

Franciska 

Darnell 

 

Motljus med 

MS som 

följeslagare  

 

Sverige 

Självbio-

grafi 

Ekerö: F. 

Darnell 

Författaren drabbades av MS som 

småbarnsförälder. Hon delar med sig 

av sina erfarenheter till allmänheten 

1999 Ja, av 

förlaget 

Boken bidrar till att skapa en bild av 

hur det är att leva med MS i 

vardagen och det aldrig svikande 

hoppet om att en dag bli frisk. 

Eva 

Helmersson 

 

Stå upp, sitt 

ner, gå 

vidare! 

 

Sverige 

Självbio-

grafi 

Ingarö: 

Inspiration 

& 

kommunik

ation AB 

I 20-års åldern diagnostiseras 

författaren med MS. Hon riktar sig till 

andra kroniskt sjuka. 

2010 Ja, av 

förlaget 

Boken förmedlar hur man kan 

hantera livet med MS och andra 

kroniska sjukdom.  

Louise 

Hoffsten 

 

En näve grus 

 

Sverige 

 

 

 

 
 

Självbio-

grafi 

Stockholm

: Forum 

Författaren har levt med MS i många 

år och delar här sin berättelse med 

allmänheten 

 2015 Ja, av 

förlaget 

I boken framkommer hur sjukdom 

påverkar karriär och familj.  



 

 
 

Berit Jansson 

 

En Samuraj i 

rullstol 

 

Sverige 

Självbio-

grafi 

Helsing-

borg: 

Lagaz. 

Författaren delar med sig av sina 

erfarenheter om att leva med MS. Hon 

riktar sig till andra funktionshindrade. 

2000 Ja, av 

förlaget 

Boken förmedlar en väg mot ett 

anpassat liv och arbetsliv trots 

sjukdom.  

Susanne 

Sivrup 

 

Välkommen 

tillbaka till 

livet 

 

Sverige 

Självbio-

grafi 

Norsborg 

:Recito  

Författaren skriver om upplevelsen att 

drabbas av MS. Hon riktar sig till 

allmänheten.  

2010 Ja, av 

förlaget 

Boken bidrar med kunskap om hur 

vardagslivet kan te sig för en MS- 

sjuk person.  

 


