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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom där nervtrådarna är inflammerade 
och skadade. Sjukdomen debuterar oftast i tjugo till fyrtio års ålder och det är fler kvinnor än 
män som insjuknar. Idag finns det olika behandlingsmetoder men som inte alltid fungerar. 
Unga kvinnor som får sjukdomen MS mitt i livet kan därför få svårigheter med att uppfylla 
sina mål och uppleva en oro inför framtiden.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva unga kvinnors upplevelser av att leva med Multipel 
Skleros.  
Metod: Studien baserades på tre patografier med kvalitativ ansats. Innehållsanalysen 
genomfördes manifest med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys.  
Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier och två underkategorier. Kategorierna är: 
Kroppsliga förändringar, Acceptansens betydelse, Viljan att kämpa trots sjukdomen MS, 
Omgivningens betydelse och Tankar om döden. Kategorin Omgivningens betydelse har 
tillhörande två underkategorier: Familjens närvaro och Kollegornas betydelse. 
Slutsats: Unga kvinnor med sjukdomen MS kunde uppleva en fysisk, psykisk och social 
förändring i livsvärlden. Förändringar som kunde upplevas var symtom som trötthet, att 
sjukdomen MS var svår att acceptera, att det var påfrestande att vara beroende av andra, att 
bemötandet från andra förändrades, en oförmåga att socialisera sig och att följden kunde vara 
tankar om döden. Resultatet kan ge en ökad förståelse för hur det kan vara för en ung kvinna 
att leva med sjukdomen MS. För framtida forskning kan det vara av intresse att utföra studier 
på sjuksköterskans upplevelser av att vårda unga kvinnor med sjukdomen MS. 
 
Nyckelord: livsvärld, multipel skleros, patografier, unga kvinnor, upplevelser 
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Inledning  

Multipel skleros (MS) är en sjukdom där flertalet som insjuknar är unga personer mellan 20 

och 40 år (Jönsson & Eriksson, 2016). Europa är världsdelen med störst antal personer som 

lever med sjukdomen MS (Milo & Miller, 2014) och i Sverige är det ca 17 500 personer 

(Ericson & Ericson, 2012). Unga kvinnor har en större risk att få sjukdomen MS och har av 

en okänd anledning en högre dödlighet än övrig befolkning på grund av sjukdomen MS 

(Koutsouraki, Costa & Baloyannis, 2010). 

 

Unga kvinnor som får sjukdomen MS mitt i livet kan få ett förändrat liv genom att bli 

beroende av hjälp (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). Unga kvinnor med sjukdomen MS 

kan få ett påverkat arbetsliv och familjeliv genom att behöva gå ner i arbetstid eller sluta 

arbeta för att det är för ansträngande (Methley, Campbell, Cheraghi-Sohi & Chew-Graham, 

2017). Det kan också vara påfrestande att vara med i sociala sammanhang på grund av 

symtomet orkeslöshet vilket kan leda till svårigheter att umgås med familjen. Sjukdomen MS 

kan göra det svårt för unga kvinnor att uppfylla olika mål i livet som till exempel kan 

innebära att stödja familjen (Methley m.fl., 2017a). Behovet av hjälp kan öka ytterligare 

under en graviditet eftersom att symtom som värk kan öka (Alwan, Chambers, Armenti & 

Sadovnick, 2015).  

 

Unga kvinnor med sjukdomen MS kan behöva kämpa för att behålla värdigheten efter 

insjuknandet (Olsson m.fl., 2008). Värdigheten kan behöva stärkas på grund av ett 

utanförskap, exempelvis orsakat av symtomet orkeslöshet. Kunskaper om hur det är för unga 

kvinnor att leva med sjukdomen MS kan behövas för att stärka känslan av värdighet. Genom 

att bemöta unga kvinnor med sjukdomen MS på ett respektfullt sätt skapas en möjlighet för 

unga kvinnor med sjukdomen MS att behålla värdigheten (Olsson m.fl., 2008). Det finns 

forskning om hur unga kvinnor påverkas fysiskt av sjukdomen MS och hur symtomen 

framträder. Däremot finns det begränsad forskning om unga kvinnors upplevelser av att leva 

med sjukdomen MS (Davies m.fl., 2016; Olsson m.fl., 2008) eftersom att unga kvinnor är 

mindre benägna att tala öppet om hur det är att leva med sjukdomen MS (Anens, Emtner, 

Zetterberg & Hellström, 2014). Därför är det viktigt för sjuksköterskor att få en ökad 

förståelse och kunskap om unga kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen MS.  
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Bakgrund 

MS 

Milo och Miller (2014) beskriver att MS är en autoimmun sjukdom vilket innebär att 

kroppens immunförsvar angriper kroppens egen vävnad. Ericson och Ericson (2012) 

beskriver att sjukdomen MS angriper centrala nervsystemet som består av ryggmärgen och 

hjärnan. Lu, Taylor och Körner (2018) skriver att orsaken till varför sjukdomen MS uppstår 

är oklar men möjligtvis kan miljön vara en del av orsaken. Ericson och Ericson (2012) menar 

att nervtrådarna som är inflammerade skadas vid sjukdomen MS och klarar därför inte längre 

av att skicka ut impulser. MS är en kronisk sjukdom som kan gå i skov vilket innebär att 

sjukdomen MS kan upplevas ha svårare eller lugnare perioder som uttrycks i form av symtom 

beroende på hur aktiv inflammationen är. Lindskog (2008) hävdar att en sjukdom behöver 

vara aktiv i minst tre månader för att benämnas som kronisk. 

  

Ericson och Ericson (2012) nämner att symtom som kan uppstå är stickningar, nedsatt 

synförmåga och känselbortfall. Milo och Miller (2014) menar att fler symtom som kan uppstå 

är svaghet, smärta, urininkontinens eller minskad sexlust. Jönsson och Eriksson (2016) 

förklarar att sjukdomen MS baseras på kliniska undersökningar, sjukdomshistoria, en 

magnetkameraundersökning för att upptäcka eventuella skador i ryggmärg eller hjärnan och 

analys av cerebrospinalvätskan för att ta reda på om inflammation förekommer (a.a.). 

Cerebrospinalvätska finns i hjärnans hålrum (Malmquist & Lundh, 2016). Jönsson och 

Eriksson (2016) lyfter att sjukdomen MS ibland kan behandlas med immunologiska terapier 

eller läkemedel. Malmquist och Lundh (2016) beskriver att immunologiska terapier är 

behandlingsmetoder som påverkar immunsystemet, antingen hämmande, stärkande eller 

förändrande. Alwan m.fl. (2015) lyfter att symtomlindrande mediciner oftast inte 

rekommenderas att användas under graviditet och att det är begränsad forskning om hur en 

del av behandlingarna av sjukdomen MS påverkar fostret. Jönsson och Eriksson (2016) 

menar att sjuksköterskan arbetar för att hjälpa både personen som lever med sjukdomen MS 

och närstående. Omvårdnaden kan bestå av att ge stöd, lindra symtomen, rehabilitering, 

behandling och sedan följa upp eventuella förbättringar eller försämringar. Milo och Miller 

(2014) lyfter att efter att ha fått sjukdomen MS kan livslängden minska med ca sju till tio år, 

vilket kan vara en följd av medicinska komplikationer och självmord (a.a.). Eftersom att 

sjukdomen MS är kronisk kommer sjukdomen MS att finnas hela livet vilket innebär att ett 

behov av att lära sig att leva med sjukdomen MS uppstår och att symtomen kan uppstå 
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emellanåt i form av skov (Ericson & Ericson, 2012; Jönsson & Eriksson, 2016). Genom att 

öka kunskapen för hur det kan vara för unga kvinnor att leva med sjukdomen MS kan en 

förståelse skapas om vilka medicinska komplikationer som uppstår och varför självmord 

utförs. Kunskapen skulle sedan kunna användas till att förbättra stödet till unga kvinnor med 

sjukdomen MS och därmed möjliggöra en ökad livslängd.  

 

Upplevelser av att vara ung kvinna och leva med sjukdomen MS 

En upplevelse är subjektiv som endast personen själv kan förklara, som till exempel en 

längtan (Eriksson, 1987). En definition på unga vuxna är personer mellan 15-29 år 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). För unga kvinnor med sjukdomen MS kan förändrade 

upplevelser ske psykiskt, fysiskt och socialt. Psykiskt kan sjukdomen MS skapa negativa 

känslor som skam medan en fysisk upplevelse kan vara förstoppning eller 

avföringsinkontinens (Dibley m.fl., 2017). Unga kvinnor med sjukdomen MS kan isolera sig 

till en följd av oron inför att vara en belastning för andra, en skamkänsla över symtomen, en 

upplevelse av att vara ignorerad och en oförmåga att vara delaktig i sociala aktiviteter (Dibley 

m.fl., 2017; Olsson m.fl., 2008). En oförmåga att vara delaktig i sociala aktiviteter kan 

uppkomma efter att behöva ändra aktiviteter som tidigare varit i grupp till individuella 

aktiviteter på grund av olika symtom som till exempel trötthet eller balanssvårigheter, vilket 

kan försvåra det sociala livet för unga kvinnor med sjukdomen MS (Giunti, Kool, Rivera 

Romero och Dorronzoro Zubiete, 2018). Förändrade upplevelser på grund av sjukdomen MS 

kan bidra med rädsla över att inte veta vilka fler förändringar som kommer att ske framöver 

eftersom att det inte alltid finns en upplevelse av att ha kontroll över kroppen (Olsson m.fl., 

2008). 

 

Kosmala-Anderson och Wallace (2013) beskriver att unga kvinnor med sjukdomen MS kan 

uppleva en oro inför en graviditet. En osäkerhet kan finnas om medicinering eller om det 

allmänna tillståndet kan skada fostret. En oro kan även finnas om sjukdomen MS kan öka 

risken för missfall, medföra svårigheter att bli gravid, föras vidare till barnet eller om en 

graviditet kan försämra tillståndet. Kosmala-Anderson och Wallace (2013) utvecklar att efter 

barnets födsel kan det finnas en rädsla för att medicineringen ska skada barnet genom amning 

och därför väljer flera unga kvinnor med sjukdomen MS att avstå från amning för att inte 

riskera barnets hälsa (a.a.). Unga kvinnor med sjukdomen MS kan få förändrade liv genom 

olika påfrestningar till följd av sjukdomen MS vilket inte alltid är tydligt för omgivningen 
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(Dibley m.fl., 2017; Giunti m.fl., 2018; Kosmala-Anderson & Wallace, 2013; Olsson m.fl., 

2008). Ökad kunskap om unga kvinnors förändrade upplevelser i livsvärlden på grund av 

sjukdomen MS skulle kunna bidra med en förbättrad förmåga att kunna stödja unga kvinnor i 

sin oro och svara på eventuella frågor. Jönsson och Eriksson (2016) styrker att livsvärlden för 

unga kvinnor som får sjukdomen MS kan förändras. En förändrad livsvärld kan exempelvis 

uppkomma efter att flertalet har varit mitt i karriären när sjukdomen MS bryter ut och därför 

har som mål att kunna arbeta igen. Mortensen och Rasmussen (2017) utvecklar att 

förändringar i arbetslivet kan leda till ångest.  

Livsvärld  

Ett livsvärldsperspektiv innebär att observera, beskriva eller analysera upplevelser av 

tillvaron. Livsvärlden finns i form av handlingar och erfarenheter under hela livet, till 

exempel i form av att arbeta, älska eller tycka och tänka. I livsvärlden söks mening och 

innehåll (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Livsvärlden finns i 

form av erfarenheter och upplevelser. Livet medför ett historisk, socialt och ett kulturellt 

perspektiv som framställer en livsvärld. Livsvärlden utgår från personliga erfarenheter och 

kan därför variera (Ekebergh, 2017). Framtiden med sjukdomen MS kan upplevas som osäker 

eftersom att livsvärlden förändras i samband med att förutsättningarna ändras efter att ha 

insjuknat (Mortensen & Rasmussen, 2017).  

 

Lidande och välbefinnande 

Lidande är en subjektiv upplevelse av obehagliga omständigheter som att vara plågad och har 

ett samband med välbefinnande. Lidandet kan vara en utgångspunkt för personlig utveckling 

och kan förändra livsvärlden genom ändrade grundläggande värden och en funnen mening 

med livet. Lidandet är en del av att leva och bör därmed ses som naturligt och inte patologiskt 

(Wärnå-Furu, 2017). Det är viktigt att sträva efter att uppleva välbefinnande trots sjukdom 

vilket kan uppnås genom att lidandet accepteras eller lindras. Välbefinnande är en upplevelse 

som uppfattas olika och det är inte möjligt att uppleva en annan persons välbefinnande 

(Dahlberg m.fl., 2003). Trygghetskänslan är en viktig del av välbefinnandet. Om sjukdomen 

MS inte är fastställd kan känslan av otrygghet uppstå i form av ovisshet om vad tillståndet 

kan innebära för exempelvis unga kvinnor med sjukdomen MS. Lidande och välbefinnande 

upplevs oavsett hälsotillstånd med kan upplevas tydligare vid en kronisk sjukdom (Dahlberg 

m.fl., 2003). Unga kvinnor med sjukdomen MS beskriver att sjukdomen MS kan bli enklare 
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att hantera genom att uppfylla olika behov. Behoven kan vara att ha en stabil ekonomi, en 

plan för hur framtiden ska bli, kontroll över livet istället för att låta sjukdomen MS 

kontrollera och stöd från familjen när hjälpen behövs (Koopman, Benbow & Vandervoort, 

2006). Liedström, Isaksson och Ahlström (2010) styrker att unga kvinnor med sjukdomen 

MS kan uppleva att det är betydelsefullt att få stöd av någon som går att lita på. Stödet kan ge 

en upplevelse av välbefinnande när symtomen blir sämre, som när tröttheten ökar (a.a.).  

Genom ett livsvärldsperspektiv som kan innebära att förstå olika upplevelser av livet 

(Dahlberg m.fl., 2003) kan en förbättrad kunskap om hur det kan vara för unga kvinnor att 

leva med sjukdomen MS uppkomma vilket kan bidra till en förbättrad förmåga att ge stöd 

vilket kan leda till ett välbefinnande (Liedström m.fl., 2010).  

  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva unga kvinnors upplevelser av att leva med Multipel 

Skleros.  

 

Metod  

Design  

För att besvara studiens syfte genomfördes en kvalitativ litteraturstudie baserad på 

patografier. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att en studie med kvalitativ design har få 

medverkande och ger ett stort antal upplevelser. Kristensson (2014) anser att en kvalitativ 

metod har en inriktning på medverkandes egna perspektiv och används ofta för att studera 

upplevelser av en sjukdom. Forsberg och Wengström (2016) förklarar att en litteraturstudie 

innebär att välja och analysera relevant forskning i form av text för att få svar på en tydligt 

formulerad frågeställning (a.a.). Patografier valdes för att kunna studera unga kvinnors 

upplevelser av att leva med sjukdomen MS under en längre tidsperiod. Häggblom och 

Mattson (2007) menar att en patografi är en bok skriven i en självbiografisk form som kan 

handla om upplevelser av sjukvården eller en sjukdom, antingen själv eller hos en anhörig.  
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Urval  

För att avgränsa sökningarna av patografier användes inkulsions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterierna som användes var: att patografierna var skriva av unga kvinnor som 

lever med sjukdomen MS, att upplevelserna var av unga kvinnor mellan tjugo till trettio år för 

att följa Folkhälsomyndighetens definition av unga personer och när det är vanligast att 

sjukdomen MS bryter ut, hade svenska som originalspråk för att minska feltolkningar vid 

översättning av språket och var publicerade efter år 1998 för att samla in data som inte var 

äldre än tjugo år. Exklusionskriterierna som användes var: ljudböcker för att undvika 

misstolkningar och patografier skrivna av anhöriga. Aveyard (2014) förklarar att inklusions- 

och exklusionskriterier används som sökstrategi vid en litteraturöversikt för att kunna svara 

på studiens syfte genom ett relevant urval. 

 

Datainsamling  

Sökmotorn som användes för att finna patografier som svarade på studiens syfte var Libris. 

Libris (n.d.) är en svensk bibliotekskatalog som innehåller titlar från högskole-, universitets-, 

forsknings- och folkbibliotek (a.a.). Sökorden som användes för att få fram patografier till 

studien var: Multipel skleros, patografi, biografi, självbiografi, kvinna och kvinnor. Se bilaga 

1 för databassökningarna i Libris. Forsberg och Wengström (2016) beskriver att en 

datainsamling bör innehålla en redogörelse för använda databaser och sökord (a.a). Olika 

kombinationer av sökorden användes för att få fram fler patografier som kunde svara på 

studiens syfte. Karlsson (2012) lyfter att sökorden som används vid en datainsamling är 

bärande begrepp i studiens syfte. Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) hävdar 

att det är betydelsefullt att använda olika kombinationer av sökorden för att kunna samla in 

litteratur i största möjliga utsträckning (a.a).  

 

Vid första sökningen i Libris användes sökorden kvinna, Multipel skleros och biografi vilket 

gav en träff. Patografins sammanfattning lästes på baksidan och exkluderades för att 

patografin inte ansågs svara på studiens syfte. Vid andra till sjätte sökningen användes olika 

kombinationer av sökorden Multipel skleros, patografi, biografi, självbiografi, kvinna och 

kvinnor vilket gav noll träffar. Inför sjunde sökningen uteslöts sökorden kvinna och kvinnor 

för att sökorden inte gav något resultat på patografier som svarade på studiens syfte. 

Sökorden som användes vid sjunde sökningen var: Multipel skleros och patografi vilket gav 

fem träffar. Efter att ha läst sammanfattningarna på patografiernas baksida exkluderades fyra 
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patografier som inte svarade på studiens syfte. Återstående patografi som svarade på studiens 

syfte och följde inklusions- och exklusionskriterierna valdes ut vilket var Att få tillbaka sin 

framtid: en berättelse om att bli kronisk sjuk och ändå frisk. Vid åttonde sökningen användes 

sökorden Multipel skleros och självbiografi vilket gav fyra träffar. Efter att ha läst 

sammanfattningarna på patografiernas baksida exkluderades tre patografier som inte svarade 

på studiens syfte. En patografi valdes ut som svarade på studiens syfte och följde inklusions- 

och exklusionskriterierna vilket var Motljus – MS som följeslagare. Vid nionde sökningen 

användes sökorden Multipel skleros och biografi vilket gav tjugoåtta träffar varav två 

patografier redan var inkluderade i studien. Efter att ha läst tjugosex sammanfattningar på 

patografiernas baksida exkluderades tjugofem patografier som inte svarade på studiens syfte. 

Återstående patografi som svarade på studiens syfte och följde inklusions- och 

exklusionskriterierna valdes ut vilket var Mitt år med MS: är jag botad nu?. Totalt valdes tre 

patografier ut för vidare analys.  

 

Utvalda patografier 

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

Författare: Kajsa Hansson Sigvardsson 

Ålder: 30 

År: 2016 

Förlag: Carlsson 

Förlagsort: Stockholm  

 

Sammanfattning: Kajsa får sjukdomen MS mitt i livet med en karriär som går framåt och en 

familj som utökats med en dotter. Att få sjukdomen MS förändrar Kajsas liv genom att 

framtiden har blivit oförutsägbar och en kamp mot sjukdomen MS har börjat. Många 

sjukhusbesök och behandlingar väntar framöver. Efter fyra år av behandlingar som inte ger 

tillräckligt god effekt får Kajsa frågan om att testa en ny behandling som ännu inte är vanlig. 

Kajsa genomgår en blodstamcellstransplantation och en ny möjlighet skapas för Kajsa och 

hennes familj. 

 

Titel: Motljus – MS som följeslagare 

Författare: Franciska Darnell 

Ålder: 21 
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År: 1999 

Förlag: Norin & Linander mediaproduktion 

Förlagsort: Åkersberga  

 

Sammanfattning: Franciska beskriver hur det är att leva med sjukdomen MS och hur 

relationen till familjen påverkas. Sjukvården saknar fungerande vetenskapligt beprövade 

behandlingar vilket medför att Franciska får utstå ett flertal behandlingar utan framgång. 

Franciska upplever ständigt olika drivkrafter som får henne att fortsätta att leva trots nya 

motstånd som uppstår och som kräver ytterligare hjälp.  

 

Titel: Mitt år med MS: är jag botad nu? 

Författare: Ida Berner 

Ålder: 30 

År: 2017 

Förlag: Idus förlag 

Förlagsort: Tallin  

 

Sammanfattning: Ida beskriver upplevelsen av att vara först i Skandinavien att få 

blodstamcellstransplantation. Det är oklart hur behandlingen kommer att påverka Ida och 

framtiden blir därmed osäker. Anledningen till att Ida blir utvald till att genomgå 

behandlingen beror på att behandlingen är riskfylld och endast kan genomföras på en person 

som har ett dåligt allmäntillstånd. Ida beskriver även relationerna till familjen och 

vårdpersonal och hur relationerna påverkas under tidens gång.  

 

Dataanalys 

Till analysen av patografierna användes Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys som är anpassad för vårdvetenskap. Innehållsanalys är en metod för 

att kunna få fram ett svar på studiens syfte (a.a.). Innehållsanalysen genomfördes manifest 

och Graneheim och Lundman (2004) förklarar att manifest innehållsanalys innebär en analys 

av det uppenbara i texten och genomförs textnära utan egna tolkningar (a.a.). Patografierna 

lästes igenom enskilt två gånger för att få en förståelse och en inblick av patografiernas 

innehåll. Sedan diskuterades patografiernas innehåll för att uppmärksamma om det hade 

gjorts en likvärdig uppfattning för att kunna gå vidare i analysprocessen. Graneheim och 
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Lundman (2004) menar att insamlad data bör läsas igenom för att frambringa en överblick av 

innehållet (a.a). Meningsbärande enheter valdes ut enskilt och skrevs upp för att därefter 

diskuteras för att komma fram till vilka meningsbärande enheter som var användbara för att 

svara på studiens syfte. Vid diskussionen av meningsbärande enheter framkom det en 

likvärdig uppfattning med ett undantag av ett fåtal meningsbärande enheter. Meningsbärande 

enheterna som det inte fanns en enighet om jämfördes gemensamt ytterligare en gång med 

syftet för att sedan inkluderas eller exkluderas. Totalt inkluderas 247 meningsbärande enheter 

för vidare analys. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att meningsbärande enheter är 

textdelar som svarar på studiens syfte. Efter att meningsbärande enheter valts ut gemensamt 

genomfördes en gemensam kondensering av meningsbärande enheter. Graneheim och 

Lundman (2004) skriver att kondensering innebär att korta ner meningsbärande enheter utan 

att ta bort innebörden. Därefter skapades koder av kondenserade meningsbärande enheter 

gemensamt. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att kondenserade meningsbärande 

enheter används för att skapa koder som enbart består av kärnan i kondenserade 

meningsbärande enheter. Koder skapas för att lättare kunna reflektera över insamlad data 

(a.a.). Koderna användes som verktyg för att bilda underkategorier och kategorier genom att 

skrivas upp i olika underkategorier i ett nytt Worddokument och sedan sammanställas till en 

kategori eller flyttas till en passande kategori. Graneheim och Lundman (2004) skriver att 

koder med ett likartat innehåll sammanställas till olika underkategorier men bör inte passa in i 

mer än en underkategori. Underkategorier som hör samman bildar sedan kategorier. 

Kategorier som innehåller olikheter har ofta kvar underkategorierna (a.a.). Analysen av tre 

patografier resulterade i fem kategorier och två underkategorier. Se bilaga 2 för exempel på 

innehållsanalys. 

 

Etiska överväganden  

En koppling mellan autonomiprincipen, rättviseprincipen, göra-gott principen och icke-skada 

principen beaktades i studien. Unga kvinnorna med sjukdomen MS som har skrivit 

patografierna har valt att inte vara anonyma genom att publicera patografierna för 

allmänheten vilket medför ett samtycke till att använda upplevelserna i studien. Därmed 

fanns en tolkning om att unga kvinnorna själva har tagit ett beslut om att deras material får 

användas av allmänheten som exempelvis till studier. En rättvisa mot unga kvinnorna som 

har skrivit patografierna har beaktats genom att genomföra innehållsanalysen textnära för att 

inte kränka unga kvinnorna och för att inte tolka om upplevelserna. Unga kvinnorna har inte 
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valts ut till studien efter kultur eller samhällsklass utan kommer från olika bakgrunder för att 

följa rättviseprincipen. Insamlad data har därmed använts med respekt och endast för att göra 

gott. Studien är menad att ta fram en fördjupad kunskap om unga kvinnors upplevelser av att 

leva med sjukdomen MS och därmed kunna bidra med att sjukvårdspersonalens förståelse 

förbättras. En ökad förståelse kan minska risker för skada genom kränkning och öka 

förmågan att kunna bemöta olika frågor från unga kvinnor med sjukdomen MS där svaren 

kan förbättra livskvalitén. Sandman och Kjellström (2013) beskriver att autonomiprincipen 

innebär en rätt till ett självbestämmande och en skyldighet till att insamlad data används med 

respekt och att rättviseprincipen innebär att det finns en skyldighet att agera rättvist. Göra-

gott principen medför att stödja det goda, sträva efter att göra gott och försöka uppnå en 

förbättring och icke-skada principen innebär att inte kränka eller skada. Olsson och Sörensen 

(2011) anser att forskningsetiska aspekter avser alla vetenskapliga studier.  

 

Resultat 

Resultatet beskriver unga kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen MS och redovisas 

i följande fem kategorier: Kroppsliga förändringar, Acceptansens betydelse, Viljan att kämpa 

trots sjukdomen MS, Omgivningens betydelse och Tankar om döden. Kategorin 

Omgivningens betydelse har underkategorierna Familjens närvaro och Kollegornas betydelse 

(se figur 1). Till kategorierna har citat använts och kan enligt Wihlborg (2017) öka resultatets 

trovärdighet.  

 

Kroppsliga 
förändringar

Acceptansens 
betydelse

Viljan att kämpa 
trots sjukdomen 

MS

Omgivningens 
betydelse
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Figur 1. Kategorier och underkategorier.  

 

Kroppsliga förändringar 

Unga kvinnor med sjukdomen MS kunde uppleva kroppsliga förändringar som trötthet och 

beskrev att sjukdomen MS gick i skov. Tröttheten kunde upplevas ta kommandot över livet 

på grund av oförmågan att arbeta, vara sociala eller ta hand om hemmet (Berner, 2017; 

Darnell, 1999; Hansson Sigvardsson, 2016). Konsekvensen av kroppsliga förändringen 

trötthet blev att livet behövde planeras utifrån att spara på krafterna vilket gav en upplevelse 

av förtvivlan. Unga kvinnor med sjukdomen MS försökte att klara sig på egen hand och 

kunde uppleva att det var svårt att inse vikten av kroppsliga förändringen trötthet. Unga 

kvinnor med sjukdomen MS upplevde att fysiska överansträngningarna som att ta hand om 

hemmet fick betalas med en ytterligare kroppslig förändring i form av kroppens oförmåga att 

lyda. Förmågan att lyssna på när kroppen behövde vila upplevdes medföra ett lugn (Berner, 

2017; Darnell, 1999; Hansson Sigvardsson, 2016). En ung kvinna med sjukdomen MS kunde 

uppleva att det var svårt att sova trots tröttheten och en stolthet över orken som fanns kvar 

(Berner, 2017). Urinblåsan fungerade inte som vanligt, antingen kunde urinen inte rinna ut 

eller hållas tillbaka trots att upplevelsen av att vara kissnödig inte fanns (Berner, 2017; 

Darnell, 1999; Hansson Sigvardsson, 2016). En ung kvinna med sjukdomen MS upplevde att 

det inte gick att leva med att behöva gå till toaletten en gång i halvtimmen och ett behov av 

att tacka nej till att umgås med andra på grund av ovetskapen om urinen gick att hålla 

tillbaka. Det kunde även uppstå en upplevelse av kissnödighet och smärta vid samlag 

(Berner, 2017). 

 

”En lång stund försöker jag pressa fram urin, men det fungerar bara inte, 

det kommer inte en enda droppe. Så ledsen jag blir av att det inte går!” 

(Berner, 2017, s. 197). 

 

Unga kvinnor med sjukdomen MS var vingliga och kunde inte gå själva vilket upplevdes 

obehagligt. Stundtals upplevdes ingen känsel, förmåga att röra kroppen, kallsvettningar och 

värk på flera ställen i kroppen. Förändringarna upplevdes börja på ett oförklarligt sätt och var 

svåra att förklara (Berner, 2017; Darnell, 1999; Hansson Sigvardsson, 2016). En ung kvinna 

med sjukdomen MS upplevde känslan i kroppen som att det fanns eld utanpå huden och en 
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värme inuti, att det fanns kuddar under fötterna, ett band spänt runt knät, att kroppen 

vibrerade och att kroppen kunde växla till att upplevas stum och kall. Synen upplevdes 

påverkad, ljud och ljus var för starka och huvudvärk uppstod (Darnell, 1999). En annan ung 

kvinna med sjukdomen MS upplevde kroppen som en karusell och att orkeslösheten 

medförde fångenskap i hemmet. Det kunde finnas en upplevelse av att vara i behov av stöd 

från en rollator men rollatorer upplevdes vara för gamla tanter och farbröder (Berner, 2017). 

En annan ung kvinna med sjukdomen MS var i behov av rullstol men vid användning av 

rullstolen upplevdes en känsla av nakenhet, utelämning och begränsning (Darnell, 1999). 

Unga kvinnor med sjukdomen MS upplevde att kroppsliga förändringarna inte togs på allvar 

och att bemötandet från andra förändrades (Berner, 2017; Darnell, 1999; Hansson 

Sigvardsson, 2016). 

 

Acceptansens betydelse 

Unga kvinnor med sjukdomen MS kunde uppleva både acceptans och svårigheter med att 

acceptera sjukdomen MS. Sjukdomen MS kunde upplevas svår att acceptera eftersom att 

ingen var beredd på att leva med en kronisk sjukdom och för att kunskapen om vad 

sjukdomen MS innebar inte fanns. En acceptans kunde upplevas efter att ha fått svar på 

varför en upplevelse av att ha mått dåligt hade funnits (Berner 2017; Darnell, 1999; Hansson 

Sigvardsson, 2016). Unga kvinnor med sjukdomen MS upplevde att oförmågan att acceptera 

sjukdomen MS medförde paranoida tankar i form av att kontrollera kroppen varenda morgon 

i tron om att ett skov var tillbaka (Berner, 2017; Darnell, 1999; Hansson Sigvardsson, 2016). 

Unga kvinnor med sjukdomen MS upplevde att oron inför försämring och ovetskapen om när 

nästa skov skulle uppkomma bidrog till att sjukdomen MS kunde vara svår att acceptera. 

Sjukdomen MS upplevdes även vara svår att acceptera eftersom att beroendet av hjälp var 

pinsamt, nervöst, svårt att tala om, dyrt och påfrestande att kroppen inte längre var privat. 

Hjälpen från andra personer fick ske på andras villkor vilket kunde upplevas vara svårt att 

acceptera (Berner, 2017; Darnell, 1999; Hansson Sigvardsson, 2016). Efter sökningar om 

sjukdomen MS på internet upplevdes sjukdomen MS overklig och svår att acceptera (Berner, 

2017; Hansson Sigvardsson, 2016). Två unga kvinnor med sjukdomen MS upplevde att livet 

blev vad man gjorde det till och att det inte var sämre än någon annans liv vilket gjorde 

sjukdomen MS lättare att acceptera (Darnell, 1999; Hansson Sigvardsson, 2016). En ung 

kvinna med sjukdomen MS upplevde att livet var annorlunda mot tidigare men att 

acceptansen ökade med tiden. Det fanns även en upplevelse av att sjukdomen MS enbart var 
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en följeslagare som inte tog över personligheten vilket underlättade acceptansen (Darnell, 

1999).   

 

”livet blir det jag gör det till, antingen pina eller dans, vare sig jag går eller 

sitter i rullstol. Det är jag själv som bestämmer mitt livsinnehåll. Det är jag 

som fyller mina dagar med liv och inte mitt liv med dagar.” (Hansson 

Sigvardsson, 2016, s. 46). 

 

Unga kvinnor med sjukdomen MS upplevde att det tog tid att acceptera sjukdomen MS efter 

en upplevelse av att det var orättvist att ha insjuknat. Förändringarna tvingade fram en 

acceptans över att sjukdomen MS bestämde, att livet inte skulle bli som det var innan, att 

ständigt behöva tänka på förändringarna och att inte kunna förutspå skoven (Berner, 2017; 

Darnell, 1999; Hansson Sigvardsson, 2016). Sjukdomen MS kunde upplevas lättare att 

acceptera vid stunder av förbättringar och en upplevelse av att inte ha kapaciteten vid 

försämringar. Det fanns en upplevelse av att sjukdomen MS var tvungen att accepteras flera 

gånger för att tillståndet varierade från dag till dag. Kunskap om sjukdomen MS kunde även 

medföra en större acceptans (Berner, 2017; Darnell, 1999; Hansson Sigvardsson, 2016). En 

ung kvinna med sjukdomen MS kunde uppleva en acceptans genom att utföra det som 

fortfarande gick att göra trots sjukdomen MS (Darnell, 1999).  

 

Viljan att kämpa trots sjukdomen MS 

Unga kvinnor med sjukdomen MS upplevde en vilja av att leva livet som det var innan och 

att sjukdomen MS inte skulle få bestämma vilket skapade en vilja att kämpa. Det fanns en 

upplevelse av att inte vilja räknas som svag och ett kämpande fanns istället för förmågan att 

dela med sig av erfarenheterna för andra men framförallt fanns ett kämpade för att bli frisk 

(Berner, 2017; Darnell, 1999; Hansson Sigvardsson, 2016). En ung kvinna med sjukdomen 

MS upplevde att viljan att kämpa var en nödvändighet för att kunna leva med sjukdomen MS 

utan att få panik (Darnell, 1999). Två unga kvinnor med sjukdomen MS upplevde att 

kämpandet kunde komma inifrån i form av en förståelse av att livet tar slut och att det inte 

gick att leva i ständig försiktighet (Darnell, 1999; Hansson Sigvardsson, 2016). En ung 

kvinna med sjukdomen MS kunde uppleva att få tänka på någon annan än sig själv, att få 

känna vinden mot kroppen, att få vara i närheten av och titta på andra människor och att få 

bevisa att det gick att bli självgående som en motivation till ett kämpande (Berner, 2017).  
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”Mina barn har betytt oerhört mycket för kraften och viljan att inte ge upp. 

Det har alltid funnits en anledning att kämpa vidare, även om motvinden 

ibland blåst hårt.” (Darnell, 1999, s. 47). 

 

Två unga kvinnor med sjukdomen MS upplevde sig vara beredda att skaffa barn trots 

sjukdomen MS för att det fanns en glädje och längtan efter en stor familj vilket skapade ett 

kämpande (Berner, 2017; Darnell, 1999). En ung kvinna med sjukdomen MS blev gravid 

men valde att kämpa sig igenom graviditeten trots läkarens råd om abort. Graviditeten 

upplevdes vara en uppenbarelse och att barnet var värt att kämpa för (Darnell, 1999). En ung 

kvinna med sjukdomen MS upplevde att sjukdomen MS förhindrade att kunna skaffa fler 

barn, att det inte var ett beslut som hade tagits tillsammans med sin man och att det därför 

inte fanns en vilja att kämpa för att få fler barn (Hansson Sigvardsson, 2016).  

 

Omgivningens betydelse  

Unga kvinnor med sjukdomen MS kunde uppleva att omgivningen hade en stödjande roll för 

förmågan att leva med sjukdomen MS. Stödet från familj och kollegor kunde bidra med en 

upplevelse av tacksamhet (Berner, 2017; Darnell, 1999; Hansson Sigvardsson, 2016). 

 

Familjens närvaro 

Unga kvinnor med sjukdomen MS upplevde en tacksamhet över all hjälp, stöd och kraft som 

togs emot genom familjens närvaro. Det kunde finnas en upplevelse av förtvivlan när 

familjen inte var närvarande men att tiden tillsammans uppskattades mer (Berner, 2017; 

Darnell, 1999; Hansson Sigvardsson, 2016). Två unga kvinnor med sjukdomen MS kunde 

uppleva ett behov av att inte alltid låta familjen vara närvarande i tron om att familjen skulle 

samla kraft (Darnell, 1999; Hansson Sigvardsson, 2016). En ung kvinna med sjukdomen MS 

kunde uppleva att närvaro från familjen skapade en förståelse för att det inte gick att leva som 

tidigare (Hansson Sigvardsson, 2016). En annan ung kvinna med sjukdomen MS kunde 

uppleva stress av att familjen alltid ville vara närvarande men upplevde en förståelse för oron 

(Berner, 2017). För en ung kvinna med sjukdomen MS kunde familjens närvaro upplevas 

viktig för att kunna tala om sjukdomen MS. Familjens närvaro upplevdes bidra med ett 

förtroende, en känsla av befrielse och att bördan försvann. Det kunde även finnas en 
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upplevelse av skuldkänslor över att inte kunna vara i familjens närvaro och ett lidande av att 

behöva be om hjälp från familjen vilket bidrog till avskildhet (Darnell, 1999).  

 

”varje dag när min familj går hem, faller jag i gråt ” (Berner, 2017, s. 165). 

 

Kollegornas betydelse 

Unga kvinnor med sjukdomen MS upplevde att kollegorna från arbetsplatsen hade en 

betydande del för det sociala livet och att det därför var svårt att sluta arbeta (Berner, 2017; 

Darnell, 1999; Hansson Sigvardsson, 2016). Efter att ha berättat om sjukdomen MS för 

kollegorna kunde en ung kvinna med sjukdomen MS uppleva en oro för att förhållandet till 

kollegorna skulle förändras. Det fanns en upplevelse av att en kollega fick tårar i ögonen och 

att kollegorna hade en betydande roll genom att ge stöd och förståelse över frånvaron. En 

tacksamhet till kollegorna från arbetsplatsen upplevdes och det insågs hur betydelsefulla 

kollegorna var (Hansson Sigvardsson, 2016). Unga kvinnor med sjukdomen MS kunde 

uppleva en längtan efter att kunna arbeta med kollegorna, att få känna sig behövd och att få 

uppleva kollegornas betydande stöd igen (Berner, 2017; Darnell, 1999; Hansson Sigvardsson, 

2016).  

 

”vi pratar om arbetet, som jag längtar tillbaka till. Chefen lovar mig att 

när jag återvänder ska jag få ett fint stort kontor, med gott om plats för 

eventuella hjälpmedel. Det får mig att längta ännu mer. Kanske inte så 

mycket efter själva arbetsuppgifterna, men till mina fina arbetskamrater, 

de som jag vet har tänkt mycket på mig. Jag vill dricka kaffe med dem, ha 

fredagsmys och diskutera viktiga saker” (Berner, 2017, s. 213). 

 

Tankar om döden 

En ung kvinna med sjukdomen MS upplevde sig till en början inte vara redo att dö eftersom 

att det fanns en upplevelse av att livet fortfarande hade mer att erbjuda (Berner, 2017). 

Vetskapen om att det fanns aktiv dödshjälp i Schweiz upplevdes skänka tröst vid tankar på 

döden. Det kunde finnas en upplevelse av att vilja kunna styra över lidandet, smärtan och 

döden. Tankar om att vilja dö kom efter upplevelser av sorg, att livet enbart fortsatte för 

andra och att inte passa in efter förändringarna som sjukdomen MS fört med. En skamkänsla 
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kunde upplevas över negativa tankar om döden (Berner, 2017). En ung kvinna med 

sjukdomen MS upplevde negativa tankar i form av en vilja att dö och ville därför inte tala om 

tankarna för sin man i tron om att mannens tankar skulle bli lika negativa (Hansson 

Sigvardsson, 2016).  

 

”Det är skönt att inte vara rädd. Tanken på döden skrämmer inte. Det gör 

däremot tanken att lämna. Jag är inte redo för det.” (Berner, 2017, s. 293). 

 

Diskussion 

Diskussionen lyfter en metod- och en resultatdiskussion. Kristensson (2014) talar om att en 

studies styrkor och svagheter diskuteras i metoddiskussionen i förhållande till vald metod. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet i jämförelse med tidigare forskning inom det 

utvalda området.  

 

Metoddiskussion 

Kvalitativ ansats baserat på patografier valdes för att svara på studiens syfte vilket styrks av 

Kristensson (2014) som menar att en kvalitativ ansats är passande för att undersöka 

upplevelser. Häggblom och Mattson (2007) menar att patografier kan handla om egna 

upplevelser av att leva med en sjukdom (a.a.). Patografier skrivna av unga kvinnor med 

sjukdomen MS följde en kvalitativ ansats genom att patografierna beskrev upplevelserna 

tydligt och ingående utan att ha tolkats av andra. Patografierna gav även en möjlighet att följa 

upplevelser hos unga kvinnor med sjukdomen MS under en längre tid. En fördel med att 

använda vetenskapliga artiklar istället för patografier hade kunnat vara att fler unga kvinnors 

upplevelser av att leva med sjukdomen MS hade kunnat upptäckas och därmed få fler 

perspektiv på olika upplevelser. Ytterligare en fördel med att använda vetenskapliga artiklar 

istället för patografier hade varit att kunna undvika publiceringsfördröjningen som finns för 

patografier. En svaghet med att använda vetenskapliga artiklar hade varit att upplevelserna 

inte hade blivit lika ingående och beskrivna under en längre tid. Segesten (2017) menar att 

vetenskapliga artiklar innehåller upplevelser formulerade i andra hand av forskare medan 

patografier är skrivna direkt av författaren. Patografier kan därmed ge en djupare förståelse i 

jämförelse med vetenskapliga artiklar (a.a). Genom valet av patografier genomfördes enbart 
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en tolkning av textmassan medan ett val av vetenskapliga artiklar hade bidragit med 

ytterligare en tolkning utöver den tolkning som tidigare forskare har genomfört. En kvalitativ 

intervjustudie som metod hade med en fördel kunnat bidra med en möjlighet till att ställa 

personliga frågor för att kunna få ett djupare resultat eller för att kunna bekräfta att 

upplevelserna uppfattats korrekt. Dahlberg (1997) styrker att skrivna berättelser inte är 

möjliga att komplettera i efterhand som det ofta går att göra vid intervjustudier (a.a). En 

litteraturstudie valdes för att institutionen för hälsa inte godkände intervjuer utförda på andra 

personer än studenter på Blekinge Tekniska Högskola. Dahlberg (1997) lyfter att intervjuer 

kräver erfarenhet, kunskap och tid från forskaren (a.a).  

 

Inkulsionkriteriet att patografierna skulle vara skrivna på svenska användes för att inte 

översätta språket och därmed kunna få feltolkningar vilket ansågs vara en fördel. Olsson och 

Sörensen (2011) påstår att inom kvalitativ forskning är språket en förutsättning för en 

förståelse i högre grad (a.a.). Patografier skriva på svenska beskrev endast unga kvinnors 

upplevelser om hur det är att leva med sjukdomen MS i Sverige. På grund av 

inklusionkriteriet att patografierna skulle vara skrivna på svenska medförde inte resultatet 

möjligheter till överförbarhet till alla unga kvinnor med sjukdomen MS i alla länder. I andra 

länder kan upplevelser av att leva med sjukdomen MS vara annorlunda mot upplevelser i 

Sverige. Tre patografier ansågs vara tillräckligt efter som att innehållet gav ett stort antal 

meningsbärande enheter av upplevelser från tre olika unga kvinnor med sjukdomen MS. 

Unga kvinnorna med sjukdomen MS hade olika erfarenheter och därmed gav resultatet en 

möjlighet till en överförbarhet till en del unga kvinnor med sjukdomen MS i Sverige. 

Kristensson (2014) styrker att kvalitativ forskning inte kan jämföra olika grupper av personer 

som kvantitativ forskning kan göra (a.a.). Ett val av att använda fler än tre patografier hade 

bidragit med en större textmassa att bearbeta vilket ansågs vara en nackdel eftersom att 

överblicken av meningsbärande enheter hade försvårats och därmed även förmågan att 

framställa texten på ett vis som inte var missvisande. Henricson och Billhult (2012) styrker 

att en kvalitativ studie med ett stort antal deltagare försvårar analysen genom att insamlad 

data blir för stor (a.a.).  

 

Valet av definitionen unga kvinnor ansågs vara en svaghet eftersom att en justering av 

definitionen i form av att förlänga åldersspannet hade kunnat bidra med ett större resultat av 

patografier som svarade på studiens syfte. Genom ett större resultat hade nyare patografier 

kunnat användas. Folkhälsomyndigheten (2016) anser att personer från 15 år är unga vuxna 
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medan Jönsson & Eriksson (2016) menar att sjukdomen oftast bryter ut först vid 20 års ålder. 

Därför valdes det att inte följa Folkhälsomyndighetens definition och för att inte utföra 

studier på barn vilket ansågs vara personer upp till 18 år. Nyare patografier hade kunnat tas 

fram genom att ändra inklusionkriteriet att patografierna skulle vara skrivna efter år 1998 till 

ett senare årtal efter en ändring av definitionen på unga kvinnor. Nyare patografier hade 

kunnat ge ett annat resultat eftersom att upplevelserna av att leva med sjukdomen MS kan ha 

förändrats eftersom att Jönsson och Eriksson (2016) styrker att utvecklingen av behandlingar 

för sjukdomen MS har gått framåt och därmed även upplevelser av att leva med sjukdomen 

MS (a.a.). Ljudböcker exkluderades för att minska misstolkningar av meningsbärande enheter 

genom att felaktigt uppfatta vilka ord som används för att beskriva upplevelser. Patografier 

skrivna av anhöriga exkluderades för att inte använda omformuleringar av unga kvinnors 

upplevelser av att leva med sjukdomen MS. Exklusionskriterierna ansågs vara en fördel 

genom att underlätta förståelsen av unga kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen 

MS.  

 

Libris som sökmotor ansågs tillräcklig för att finna patografier som svarade på studiens syfte. 

Libris ansågs vara en fördel att använda för att sökmotorn var lätt och tydlig att använda. 

Karlsson (2012) menar att Libris är bibliotekskatalogen som innehåller flest böcker i Sverige 

(a.a). En användning av en annan sökmotor som till exempel Google hade kunnat bidra med 

en försvårad avgränsning eftersom att Googles innehåll inte enbart består av förslag på 

patografier utan även andra former av texter som istället beskriver delar av patografier utan 

att hela innehållet finns med. Google ger även ett resultat i en mängd som inte är hanterbart 

eftersom att sökmotorn själv väljer att utesluta olika sökord som använts för största möjliga 

resultat på sökningen.  Sökorden som användes i Libris gav till en början inga resultat, men 

efter att ha ändrat kombinationen av sökorden framkom ett flertal patografier som svarade på 

studiens syfte. Sökorden ansågs därmed vara tillräckliga samtidigt som att andra eller fler 

sökord hade kunnat påverka valet av patografier och därmed resultatet genom att få fram fler 

patografier som svarade på studiens syfte i Libris. 

 

Det ansågs som en styrka att patografierna lästes två gånger för att inte undgå 

meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte. Det var svårt att inkludera alla 

meningsbärande enheter på grund av storleken på textmassan men storleken ansågs samtidigt 

vara en fördel för att få fram en djupare förståelse av upplevelserna. Polit och Beck (2016) 

beskriver att resultatet kan bli mindre trovärdigt om meningsbärande enheter som svarar på 
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studiens syfte missas. Kristensson (2014) lyfter att när meningsbärande enheter tas ut, ska 

studiens syfte uppmärksammas (a.a.). En stor textmassa skapade ett stort antal 

meningsbärande enheter vilket medförde svårigheter att bilda kategorier och underkategorier 

utan att meningsbärande enheter stämde in på flera kategorier. Kristensson (2014) beskriver 

att det är en nackdel med att analysera stora textmassor på grund av att det finns en risk att 

viktig data missas (a.a). Innehållsanalysen, kategorier och underkategorier fick göras om ett 

flertal gånger för att inte utelämna meningsbärande enheter och för att få fram kategorier där 

koderna inte stämde in på fler än en kategori vilket ansågs vara en styrka. Graneheim och 

Lundman (2004) betonar att meningsbärande enheter inte bör passa in i mer än en kategori 

(a.a). Manifest ansats användes i innehållsanalysen men det var svårt att inte få med latenta 

inslag i form av att tolka meningsbärande enheterna. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att latenta inslag kan innebära egna tolkningar av texten och bekräftar att det är 

svårt att undvika latenta inslag i en manifest ansats (a.a). Innehållet i patografierna och 

meningsbärande enheterna diskuterades och jämfördes för att se om det fanns en liknande 

uppfattning, för att styrka att meningsbärande enheterna svarade på studiens syfte och inte 

innehöll egna tolkningar vilket ansågs vara en styrka. Henricson (2012) menar att en 

jämförelse av innehållet och meningsbärande enheter ökar trovärdigheten. Graneheim och 

Lundman (2004) talar om att det finns en risk för att egna tolkningar används vid 

innehållsanalys och att trovärdigheten därmed kan minska.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att unga kvinnor med sjukdomen MS upplevde att livsvärlden hade 

förändrats fysiskt, psykiskt och socialt. Dibley m.fl. (2017) styrker att sjukdomen MS kan 

bidra med en psykisk, fysisk och social påverkan på livet. Mortensen och Rasmussen (2017) 

styrker även att livsvärlden förändras efter att ha fått sjukdomen MS på grund av ändrade 

förutsättningar i livet (a.a.). Fysiska, psykiska och sociala förändringar tolkas ha ett samband 

eftersom att resultatet visade att unga kvinnorna med sjukdomen MS upplevde alla sorters 

förändringar. Resultatet visade på att förändringar som började som fysiska sedan kunde 

utvecklas till att få en social och en psykisk påverkan. Resultatet visade även att 

förändringarna kunde utvecklas i en annan riktning i form av att sociala förändringar sedan 

kunde bidra men en psykisk påverkan. Eftersom att sjukdomen MS inte enbart bidrar med en 

fysisk påverkan är det viktigt som sjuksköterska att arbeta efter ett holistiskt synsätt för att 

även kunna ge omvårdnad för patientens psykiska och sociala behov. Berg (2014) styrker att 
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sjuksköterskan bör arbeta efter en helhetssyn och Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2009) 

anser att sjuksköterskans helhetssyn kan påverka patienten genom att skapa en ökad kontroll 

över exempelvis sjukdomen MS och motivation till en förbättrad hälsa. Methley, Chew-

Graham, Cherarghi-Sohi och Campbell (2017) utvecklar att ett holistiskt synsätt behövs för 

att kunna tillgodose patientens behov.  

 

I resultatet framkom det att unga kvinnor med sjukdomen MS upplevde ett obehag när 

förmågan att gå inte längre fanns, ett annorlunda bemötande från andra och att sjukdomen 

MS inte togs på allvar. Grytten och Måseide (2006) intygar att sjukdomen MS inte alltid tas 

på allvar för att sjukdomen MS inte alltid syns utåt. Därmed kan sjukdomen MS förminskas 

och ignoreras av friska personer. Friska personer kan minska förväntningarna och ansvaret i 

tron om att sjukdomen MS medför en oförmåga att klara av uppgifterna (a.a.). Det är enklare 

att förstå andra personer efter att ha upplevt liknande händelser. Eftersom att MS är en 

sjukdom som inte alla får är det heller inte alltid möjligt att förstå behoven som uppkommer i 

samband med sjukdomen MS. Som sjuksköterska är det inte alltid heller möjligt att fullt ut 

förstå en annan person men det är fortfarande viktigt att ta personens ord på allvar och visa 

respekt för att kunna ge en god omvårdnad.  Hedelin m.fl. (2009) styrker att en förståelse för 

hur patienten uppfattar sin situation till följd av exempelvis sjukdomen MS kan bidra till en 

bättre omvårdnad men Friberg (2014) menar att det är patienten som blir expert på sin 

påverkan av sjukdomen och inte sjuksköterskan. McCance och McCormack (2013) menar att 

det därmed är viktigt att arbeta personcentrerat för bästa möjliga omvårdnad. Eide och Eide 

(2011) bekräftar att som sjuksköterska är det viktigt att möta patienter med omsorg och 

respekt och låta patienten vara delaktig under vårdförloppet.   

 

I resultatet framkom det att unga kvinnor kunde uppleva att sjukdomen MS var svår att 

acceptera eftersom att det fanns en okunskap om sjukdomen MS och när nästa skov skulle 

uppkomma. Efter att ha fått kunskap och vid stunder av förbättringar blev sjukdomen MS 

lättare att leva med. Dahlberg och Segesten (2010) styrker att lära sig att leva med en kronisk 

sjukdom innebär att acceptera förändringar i tillvaron. Olsson m.fl. (2008) bekräftar att det 

kan vara svårt att acceptera en förändrad livsvärld till följd av sjukdomen MS. Dahlberg m.fl. 

(2003) styrker att det är tryggheten som medför en känsla av kontroll över exempelvis 

sjukdomen MS och kan uppkomma genom att ha kunskap om vad sjukdomen MS innebär för 

unga kvinnor (a.a). Har sjuksköterskan en god kunskap om vad det kan innebära för unga 

kvinnor att leva med sjukdomen MS kan kunskapen spridas och därmed skapa en trygghet. 
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Friberg (2014) styrker att sjuksköterskan har som uppgift att ge undervisning för att stödja 

patienten i att kunna hantera en förändrad livsvärld till följd av en sjukdom. Methley m.fl. 

(2017b) anser att sjuksköterskor med kunskap om sjukdomen MS lättare kan vårda och göra 

bedömningar angående patientens hälsa. Med bristfällig kunskap hos sjuksköterskor kan inte 

tillräckligt med stöd ges till patienterna även om viljan finns. Personer med sjukdomen MS 

upplever inte alltid en trygghet och kan inte alltid lita på sjuksköterskors råd om det finns en 

bristfällig kunskap om sjukdomen MS. Rintell, Frankel, Minden och Glanz (2012) beskriver 

att personer med sjukdomen MS kan uppleva en frustration istället för trygghet när 

exempelvis sjuksköterskan inte har tillräcklig kunskap för att kunna besvara frågor angående 

sjukdomen MS.  

 

Resultatet visade att unga kvinnor med sjukdomen MS även kunde uppleva tankar om döden 

efter upplevelsen av att inte längre passa in efter förändringarna som sjukdomen MS fört 

med. Lewis m.fl. (2017) styrker att det finns ett samband med funktionshinder vid sjukdomen 

MS och depressiva symtom. Dahlberg och Segesten (2010) intygar att välbefinnande formas 

av hur bra en person känner sig själv och om personen har fungerande förutsättningar för att 

leva med sig själv och omgivningen. En del personer kan behöva genomgå förändringar för 

att uppleva välbefinnande. Unga kvinnor med sjukdomen MS kunde uppleva en förändrad 

livsvärld i form av lidande och välbefinnande. Lidandet kunde vara i form av att sjukdomen 

MS medförde svårigheter att leva som innan insjuknandet medan ett välbefinnande kunde 

uppstå efter att ha accepterat sjukdomen MS. Dahlberg m.fl. (2003) styrker att vid sjukdomen 

MS kan känslan av lidande och välbefinnande växla regelbundet. Dahlberg och Segesten 

(2010) bekräftar att det är möjligt att uppleva välbefinnande trots en kronisk sjukdom (a.a.). 

Som sjuksköterska är det möjligt att hjälpa unga kvinnor med sjukdomen MS till att lindra ett 

lidande i samband med depressiva symtom genom att förbättra förutsättningarna för att leva 

med sjukdomen MS i form av samtal och genom att ge vidare information om sjukdomen 

MS. Rydholm Hedman (2012) styrker att sjuksköterskan behöver kunskap om vilka 

förändringar som kan uppkomma till följd av exempelvis sjukdomen MS för att kunna ge 

stöd och hopp för personer som upplever sorg till följd av sjukdomen MS. Wiklund (2012) 

utvecklar att sjuksköterskan han hjälpa patienten i sitt lidande genom samtal. Under samtalet 

bör sjuksköterskan bekräfta patientens lidande genom att låta patienten lämna över ansvaret 

till sjuksköterskan och i egen takt berätta om lidandet för att låta känslorna komma fram.  
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I resultatet framkom det att unga kvinnor med sjukdomen MS upplevde familjen som 

betydelsefull och en tacksamhet över familjens närvaro. Stunderna utan familjens närvaro 

upplevdes skapa en känsla av förtvivlan. Dahlberg och Segesten (2010) styrker att 

välbefinnande är relaterat till trygghet som kan upplevas vid närvaro av andra. Koopman, 

Benbow och Vandervoort (2006) styrker att unga kvinnor med sjukdomen MS kan hantera 

sjukdomen MS lättare genom att få stöd från familjen när behovet finns. Även Olsson m.fl. 

(2010) bekräftar att unga kvinnor med sjukdomen MS kan uppleva att livet med sjukdomen 

MS blir lättare genom att dela det dagliga livet med familjen. Olsson m.fl. (2008) utvecklar 

att svårigheter med att umgås med familjen tillsammans på grund av sjukdomen MS kan 

bidra till ett lidande för familjen som kan leda till en upplevelse av misslyckande och skuld 

hos unga kvinnor med sjukdomen MS (a.a.). Eftersom att familjen har en betydande roll för 

unga kvinnor med sjukdomen MS är det viktigt som sjuksköterska att involvera närstående i 

omvårdnaden i den utsträckning som unga kvinnor med sjukdomen MS godkänner.  

Närståendes betydelse kan uppkomma efter att ha levt i samspel därmed även kan ha delat 

lidandet. Närstående bör därför erbjudas stöd för att orka ha en betydande roll. Strang (2013) 

och Wiklund (2012) styrker att närstående kan behöva stöd efter att ha levt i samspel med 

patienten och därmed har en risk att bli utsliten efter att ha påverkats av patientens sjukdom. 

Strang (2013) utvecklar att närstående som får samtalsstöd och praktiskt stöd från exempelvis 

en sjuksköterska kan uppleva en känsla av trygghet. Med hjälp av stödet kan närstående 

förbättra patientens hälsa.    

 

Resultatet visade att unga kvinnor med sjukdomen MS upplevde att det var svårt att sluta 

arbeta för att kollegorna uppfyllde ett socialt behov och gav stöd när det behövdes. Efter att 

unga kvinnorna med sjukdomen MS hade slutat att arbeta på grund av sjukdomen MS fanns 

en längtan tillbaka till kollegorna. Jönsson och Eriksson (2016) styrker att mål som att kunna 

börja arbeta igen kan hindras av symtom som trötthet för unga kvinnor med sjukdomen MS. 

Dahlberg och Segesten (2010) styrker att en gemenskap med personer som det finns en 

relation till och är betydande är grundläggande för existensen. Ensamhet kan vara en 

upplevelse av att inte vara en del av ett större sammanhang vilket kan vara oönskat (a.a.). 

Kollegornas betydande roll kan uppkomma på grund av en vilja av att leva som innan och på 

grund av att det finns en uppbyggd relation sedan tidigare.  
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Slutsats 

Unga kvinnor med sjukdomen MS kunde uppleva förändringar fysiskt, psykiskt och socialt. 

Symtomen som upplevdes kunde vara trötthet, urininkontinens och svårigheter att gå. Unga 

kvinnor med sjukdomen MS kunde uppleva att sjukdomen MS var svår att acceptera till 

exempel för att det fanns en oro inför kommande skov. Följden av upplevelsen av att inte 

längre passa in kunde vara tankar om döden. Unga kvinnor med sjukdomen MS kunde 

uppleva att det var påfrestande att vara beroende av andra och att bemötandet från andra 

förändrades. Unga kvinnor med sjukdomen MS kunde uppleva en oförmåga att arbeta och 

socialisera sig med kollegorna eller familjen till exempel som följd av tröttheten. Resultatet 

kan ge en ökad förståelse för hur det kan vara för en ung kvinna att leva med sjukdomen MS. 

Förståelsen kan användas för att kunna ta unga kvinnor med sjukdomen MS på allvar, för att 

kunna ge bra information och därmed kunna utföra en god omvårdnad. Resultatet visade på 

att det ställs krav på sjuksköterskans förmåga att kunna ge omvårdnad till unga kvinnor med 

sjukdomen MS och att sjuksköterskan har en stor betydelse angående stöd och information. 

Därför hade det kunnat vara av intresse att i framtida studier undersöka sjuksköterskans 

upplevelser av att vårda unga kvinnor med sjukdomen MS. Framtida studier hade kunnat ta 

reda på vilka svårigheter det finns av att ge omvårdnad till unga kvinnor med sjukdomen MS 

och om sjuksköterskeutbildningen påverkar förmågan att ge omvårdnad eller om det behöver 

ske förbättringar. 
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Bilaga 1 Databassökningar 

Sökningar i bibliotekskatalogen Libris. 

Sökordskombinationer Sökdatum  Antal träffar Lästa 
sammanfattningar 

Antalet valda 
patografier   

Kvinna, Multipel skleros, biografi 2018-02-19 1 1 0 

Kvinna, Multipel skleros, 
självbiografi 

2018-02-19 0 0 0 

Kvinna, Multipel skleros, 
patografi 

2018-02-19 0 0 0 

Kvinnor, Multipel skleros, 
biografi 

2018-02-19 0 0 0 

Kvinnor, Multipel skleros, 
självbiografi 

2018-02-19 0 0 0 

Kvinnor, Multipel skleros, 
patografi 

2018-02-19 0 0 0 

Multipel skleros, patografi 2018-02-19 5 5 1 

Multipel skleros, självbiografi 2018-02-19 4 4 1 

Multipel skleros, biografi 2018-02-19 28 (2) 26 1  

Parentes avser dubbletter som redan valts ut i föregående sökningar.  
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Bilaga 2 Innehållsanalys 

Exempel på innehållsanalys. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”En lång stund 

försöker jag pressa 

fram urin, men det 

fungerar bara inte, 

det kommer inte en 

enda droppe. Så 

ledsen jag blir av 

att det inte går!” 

(Berner, 2017, s. 

197). 

Jag försöker 

pressa fram urin 

men det fungerar 

inte. Så ledsen jag 

blir av att det inte 

går! 

Ledsen att 

urinen inte 

kommer fram.  

 Kroppsliga 

förändringar 

”livet blir det jag 

gör det till, 

antingen pina eller 

dans, vare sig jag 

går eller sitter i 

rullstol. Det är jag 

själv som 

bestämmer mitt 

livsinnehåll. Det är 

jag som fyller mina 

dagar med liv och 

inte mitt liv med 

dagar.” (Hansson 

Sigvardsson, 2016, 

s. 46). 

Livet blir det jag 

gör det till. Det är 

jag som 

bestämmer mitt 

livsinnehåll.  

Livet blir det 

jag gör det till. 

 

 

 

 

Acceptansens 

betydelse 
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”Mina barn har 

betytt oerhört 

mycket för kraften 

och viljan att inte 

ge upp. Det har 

alltid funnits en 

anledning att 

kämpa vidare, även 

om motvinden 

ibland blåst hårt.” 

(Darnell, 1999, s. 

47). 

Mina barn har 

betytt mycket för 

kraften och viljan 

att inte ge upp. 

Det har alltid 

funnits en 

anledning att 

kämpa vidare. 

Barnen ger 

kraft att 

kämpa. 

 Viljan att 

kämpa trots 

sjukdomen 

MS 

”Varje dag när min 

familj går hem, 

faller jag i gråt” 

(Berner, 2017, s. 

165). 

Varje dag när min 

familj går hem, 

faller jag i gråt. 

När min familj 

går hem faller 

jag i gråt. 

Familjens 

närvaro 

Omgivningens 

betydelse 

”vi pratar om 

arbetet, som jag 

längtar tillbaka till. 

Chefen lovar mig 

att när jag 

återvänder ska jag 

få ett fint stort 

kontor, med gott 

om plats för 

eventuella 

hjälpmedel. Det får 

mig att längta ännu 

mer. Kanske inte 

så mycket efter 

själva 

arbetsuppgifterna, 

vi pratar om 

arbetet, som jag 

längtar tillbaka 

till. Kanske inte 

så mycket efter 

själva 

arbetsuppgifterna, 

men till mina fina 

arbetskamrater. 

Jag längtar 

tillbaka till 

mina fina 

arbetskamrater.

Kollegornas 

betydelse 

Omgivningens 

betydelse 
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men till mina fina 

arbetskamrater, de 

som jag vet har 

tänkt mycket på 

mig. Jag vill dricka 

kaffe med dem, ha 

fredagsmys och 

diskutera viktiga 

saker” (Berner, 

2017, s. 213). 

”Det är skönt att 

inte vara rädd. 

Tanken på döden 

skrämmer inte. Det 

gör däremot tanken 

att lämna. Jag är 

inte redo för det.” 

(Berner, 2017, s 

293). 

Tanken på döden 

skrämmer inte. 

Det gör däremot 

tanken att lämna.  

Döden är inte 

skrämmande, 

lämnandet är.  

 Tankar om 

döden 

 


