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Sammanfattning
Bakgrund: MS är en sjukdom som oftast drabbar personer i 20-45års åldern, där 
symtombilden oftast innebär plötsliga skov som sedan följs av förbättrade eller oförändrade 
perioder. En viktig del i sjuksköterskans roll med MS patienten är att upprätthålla kontinuitet 
i vården. Kontinuitet kan bidra till en förbättrad livsstil och en förbättrad hälsa. Hälsa är ett 
svårdefinierat begrepp som enligt naturvetenskapen innebär frånvaro av sjukdom men enligt 
ett holistiskt synsätt mer handlar om att bemästra sin sjukdom och sitt välbefinnande. I denna 
studie har hälsa valts att ses ur Katie Erikssons syn på hälsa. 
Syfte: Syftet var att beskriva fenomenet hälsa hos personer med multipel skleros.
Metod: Litteraturstudie med deduktiv ansats baserad på Katie Erikssons teori om hälsa. 
Patografier om MS skrivna 2010 och framåt användes. Libris användes som sökmotor för att 
hitta patografierna. Graneheim och Lundmans analysmetod användes för att analysera 
materialet. 
Resultat: Teorins tre kategorier “Fysiska tecken på hälsa eller ohälsa”, “Känsla av hälsa eller 
ohälsa” och “Värderingar och normer kring hälsa” blev grunden till sex underkategorier som 
beskrev personers upplevelse av hälsa vid MS.    
Slutsats: Personer med MS kan generellt uppleva hälsa genom att acceptera sin sjukdom och 
lära sig hantera de svårigheter de ställs inför dagligen. Vid diagnostisering är det vanligt att 
de flesta förnekar sin sjukdom då det är svårt att hantera informationen som givits. Detta 
beror delvis på en rädsla för vad sjukdomen kommer att innebära för dem. Symtombilden för 
MS är väldigt olika trots att det finns generellt vanliga symtom, detta bidrar till att 
upplevelsen av hälsa är olika. 

Nyckelord: hälsa, multipel skleros, patografier
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Inledning
Multipel skleros (MS) är en sjukdom som kan förändra en människas liv från en dag till en 

annan. Det är bland annat oberäkneligheten som kännetecknar sjukdomen och kan göra att 

den egna hälsan ifrågasätts. Hälsa är ett svårt och komplext begrepp som kortfattat innebär 

frånvaro av sjukdom och känsla av välbefinnande. Att uppleva hälsa i samband med en 

sjukdom som MS kan för någon utomstående kännas som något svårt beroende på hur hälsa 

definieras. Enligt Eriksson (1988, kapitel 5) är hälsa beroende av tre olika nivåer, dessa 

nivåer är den animala, den mänskliga och den kulturella. Erikssons teori om hälsa handlar 

mycket om att ställa de fysiska tecknen på sjukdom mot att vara lycklig eller inte. Där kan 

sjuksköterskan hjälpa patienter genom att bland annat få en bättre livsstil. Genom att få en

kontinuitet i vården har MS-patienter nämligen upplevt att de fått en förbättrad livsstil 

(Khodaveisi et al., 2017). 

Bakgrund

Multipel skleros
MS är en sjukdom som ofta drabbar personer i 20-45 års åldern (Owens, 2018). I världen 

finns cirka 2,3 miljoner individer med diagnosen MS och i norden drabbas ungefär 100–200

personer per 100 000 invånare (Jönsson & Eriksson, 2016). Prevalensen för sjukdomen ser 

lite olika ut i världen, generellt sett har västvärlden liknande siffror medan det är betydligt 

lägre prevalens i Asien och Afrika. Cirka tre av fyra som drabbas är kvinnor (Owens, 2018).

Sjukdomen, som sitter i immunsystemet, angriper hjärnans och ryggmärgens nervceller 

genom att bryta ner nervcellens myelin som ligger runt axonet vilket skapar en inflammation. 

När nervcellen demyeliniseras kan myelinet byggas upp igen men det går inte alltid att 

återställa helt. Processen skapar dessutom en ny inflammation (Owens, 2018).

Symtom 

Den vanligaste symtombilden är att det uppstår plötsliga skov som sedan följs av perioder 

med förbättrade eller oförändrade symtom vid medicinering (Owens, 2018). Dessa perioder 

med förändrad symtombild kan vara i allt från månader till år. Efterhand brukar sjukdomen 

övergå i en succesiv försämring som kallas för sekundär progressiv MS. Det finns också en 
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symtomtyp som kallas för primärprogressiv MS där patologin delvis skiljer sig från övriga 

MS-typer. Denna MS-typ brukar debutera cirka 10 år senare än övriga typer (Owens, 2018). 

Svår trötthet, smärta och depression är vanliga symtom vid MS (Williams, Vietri, Isherwood 

& Flor, 2014). När det undersökts i vilken grad symtomen upplevs har det visat sig att det är 

vanligast med måttliga till svåra besvär. Andra vanliga symtom är balanssvårigheter, 

domningar, minnessvårigheter och muskelspasmer (Williams, Vietri, Isherwood & Flor, 

2014). 

Diagnos och behandling

För att få en diagnos krävs det att MS-fynd hittas på två olika ställen i det centrala 

nervsystemet samt att skadorna har uppkommit med minst en månads mellanrum. Man 

behöver även utesluta differentialdiagnoser. Fynden kan hittas genom att göra en 

magnetröntgen (Owens, 2016). 

Målet vid behandling av MS är att minska skoven och förhindra att funktionshinder uppstår 

samt att minska förändringarna i centrala nervsystemet (Owens, 2018). Interferon beta var ett 

av de första läkemedlen som kom ut på marknaden och är en injektion som patienterna kan ge 

sig själva. En av de vanligaste biverkningarna av Interferon beta är influensasymtom. 

Förutom Interferon beta finns det även glatiramer och natalizymab som klassas som första 

generationen läkemedel för MS. I andra generationen tillhör läkemedel som kan ges oralt, 

som fingolimod, terifluomide och dimethyl fumarate (Owens, 2018).

Sjuksköterskans roll med MS-patienten 

Kontinuitet i vården är något som uppskattas av de flesta patienterna med MS (Methley, 

Chew-Graham, Cheraghi-Sohi & Chambel, 2017). Personalen kan på detta sätt lära sig hur 

just den patienten fungerar, hur dess sjukdomshistoria ser ut samt i vilket psykiskt skick 

patienten är i. Eftersom ett förtroende inte byggs upp på första mötet, bidrar kontinuitet till att 

patienten blir mer bekväm i att prata om obekväma ämnen. Om patienten känner sig nöjd och 

bemött på ett bra sätt så kommer också inställningen till vården i allmänhet bli mycket bättre 

(Methley et al., 2017). En studie gjord av Khodaveisi et al. (2017) visar att denna kontinuitet i 

vården förbättrar MS-patienters livsstil. Faktorer i livsstilen som förbättrades signifikant hos 

patienterna var bland annat sömn- och vilomönster samt att stresshanteringen upplevdes 

lättare. Att ha en kontinuitet i vården samt förbättra MS-patientens livsstil kan bidra till en 

bättre hälsa (Khodaveisi et al., 2017). 
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Hälsa 
Det finns flera definitioner av vad hälsa är (Wärnå-Furu, 2017). Det kan i sig självt tolkas på 

många olika sätt men också sammankopplas med andra begrepp. Det finns en direkt 

begreppslig översättning där hälsa betyder helhet och helighet men det finns 

begreppsanalyser som visar på olika tolkningar (Wärnå-Furu, 2017). Några av tolkningarna 

är Världshälsoorganisationens (WHO) tolkning och naturvetenskapens tolkning. Det finns 

också ett holistiskt synsätt.

Hälsa enligt Världshälsoorganisationen

Hälsa är enligt WHO ett stadie av fullständig psykiskt, fysiskt och socialt välmående (WHO, 

u.å). Välmåendet behöver nödvändigtvis inte betyda att det är fullständig frånvaro från 

sjukdom eller svaghet på annat sätt. Det är en viktig mänsklig rättighet att känna den högsta 

möjliga hälsan oavsett, etnicitet, religion, politiska åsikter, sociala förhållanden eller 

ekonomisk situation (WHO, u.å). 

Hälsa enligt naturvetenskapen

Länge har relationen till hälsa varit kopplat till orsaken till hälsa och ohälsa och den 

medicinska modellen var länge accepterad av många (Linton & Flink, 2016, kapitel 1). Den 

innebar ursprungligen att sjukdom orsakades av fysiologiska skador eller processer. Det var 

alltså biologiska faktorer som gav upphov till sjukdom. På senare tid har allt mer 

psykologiska faktorer och faktorer i samhället spelat en större roll i begreppet hälsa (Linton 

& Flink, 2016, kapitel 1).

Hälsa ur ett holistiskt synsätt 

Hälsa ur ett holistiskt synsätt är den kapacitet som finns i den enskilda individen att hantera 

och bemästra sjukdom och dess välbefinnande (Huber et al., 2015; Leonardi, 2018). Hälsa är 

individuellt och alla reagerar på olika sätt gällande det emotionella, kognitiva och 

beteendemässiga i uppkomna situationer (Leonardi, 2018). Det här synsättet av hälsa syftar 

till att personen bör agera på ett sätt som gör att individen kan uppleva hälsa. Hälsa beskrivs 

som dynamisk och föränderlig, där fokuset ligger på vad en person har för möjligheter att 

hantera sin hälsa istället för vilka svagheter personen har där mycket av ansvaret ligger hos 

den enskilda människan (Huber et al., 2015). De olika hälsoteorier som finns gör att det blir 

svårt att hitta en exakt definition, det holistiska synsättet är ett försöka att slå ihop teorierna 

(Leonardi, 2018). Det här synsättet är inte fokuserat på den svaga, sjuka människan och 
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innefattar inte fysiska parametrar utan hälsa ses som en pågående process som är konstruerad

efter personens egna kapacitet att känna hälsa via sin egna väg. Det är uppnåeligt oavsett, 

kön, ålder eller socioekonomisk bakgrund (Leonardi, 2018). 

En viktig del i att hantera hälsan är att kunna hantera sorg, orolighet och andra former av 

känslor (Leonardi, 2018). Att kunna hantera dessa känslor kan därför tolkas som hälsa. Det 

gör vidare att tolkningen av begreppet blir mer anpassat till individen och att inte hela 

samhället tolkar olika företeelser på samma sätt. Det tillåter människor att känna hälsa trots 

negativa händelser i deras liv, vilket gör att personer som är kroniskt sjuka också kan skapa 

sin individuella dimension av hälsa trots att det finns någon form av fysiskt hinder eller 

lidande. Synsättet är adekvat till hur samhället ser ut idag där de kroniska sjukdomarna ökar 

(Leonardi, 2018).

Antonovskys teori om hälsa
Antonovskys teori tar grund i det som kallas för det salutogenetiska synsättet (Antonovsky, 

1987, kapitel 1), vilket innebär ett fokus på det friska hos människan snarare än det sjuka. 

Antonovskys ställde sig frågan vad det egentligen är för faktorer som gör att människan trots 

hälsoproblem kan fortsätta sin vardag, antingen på samma bana eller mot en förbättring. 

Fokuset här ligger inte på orsak och bakgrund till sjukdom alternativt prevention till sjukdom 

utan på vilka resurser en människa besitter kopplat till hantering av sjukdom. Sådant som 

bidrar till sjukdom behöver alltså inte alltid elimineras utan det räcker i många fall att 

bemästra det för att sedan kunna hantera situationen (Antonovsky, 1987, kapitel 1). 

Begreppet KASAM innebär känsla av sammanhang och anses enligt Antonovsky (1987, 

kapitel 2) besvara det salutogenetiska perspektivet på ett genomgripande plan. I förklaringen 

till vad KASAM är så ingår det tre enheter: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

Dessa ger basen för om en person upplever hög eller låg KASAM. Vid hög KASAM anses en 

person ha möjlighet till att hantera en svår situation, så som ett sjukdomstillstånd kan 

innebära (Antonovsky, 1987, kapitel 2). 

Självskattad hälsa vid sjukdom
Hur en upplevd skattning av hälsa ser ut är väldigt individuellt (Nixon-Andreasson & 

Kristenson, 2012). Men de viktigaste parametrarna vid skattning av hälsan är de fysiska, 
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psykiska och sociala. I de fysiska parametrarna kan det ingå smärtproblematik, sjukdom eller 

något annat som ses som ett hinder i ens liv. Finns det redan en aktuell sjukdom i personens 

liv som spelar en stor roll i hur hälsoläget självvärderas upplevs det som en viktig del. Den 

psykiska hälsan anses vara av stor vikt för hur personer skattar sin hälsa. Det kan till exempel 

vara ångest, depression eller dåligt självförtroende som påverkar skattningen. Andra faktorer 

rör den sociala biten i en persons liv så som vilka olika levnadsvanor man har och vilken 

sociodemografisk situation man befinner sig i (Nixon-Andreasson & Kristenson, 2012). 

Närvaro av sjukdom reducerar den skattade känslan av hälsa (Nixon-Andreasson & 

Kristenson, 2012). Det gäller främst vid en sjukdom som är aktiv och ger symtom. Behandlas 

sjukdomen med en behandling som fungerar bra så behöver inte skattningen påverkas. I och 

med detta blir hantering av personer med kroniska och obotliga sjukdomar en av vårdens 

viktigaste uppgifter. Personerna ska få stöd och hjälp från vården så att skattningen av deras 

hälsa är hög trots sjukdom. Det kan vara svårt för vissa personer att höja sin egen 

hälsoskattning trots att vården gjort vad de kan. Då beror det på att personerna tvivlar på sin 

egen förmåga att hantera sin sjukdomssituation, detta kallas även för copingförmåga (Nixon-

Andreasson & Kristenson, 2012).

Teoretisk referensram
Hälsa är dynamiskt, alltså något som är i konstant rörelse där många faktorer spelar in 

(Eriksson, 1988, kapitel 5). Bilden av hälsa är något som kan förändras i takt med nya 

vetenskapsrön och varje vetenskap står för egen tolkning. I vårdvetenskapen finns det olika 

nyanser men övergripande utgår alla från att hälsa är en helhet, relativ och individuell. 

Eftersom dessa faktorer spelar en så stor roll i hälsan kan hälsa ses som en process. I en sådan 

hälsoprocess ingår människan som en biologisk, psykologisk och andlig helhet. Denna 

process följer med en person genom livet, från födsel till död. Det innebär att hälsa följer med 

en i dödsprocessen (Eriksson, 1988, kapitel 5). 

För att förstå hälsoprocessen och hälsans olika former använder Eriksson (1988, kapitel 5) 

Koorts syn på människan som ett exempel. Koort menar att människan fungerar på tre nivåer: 

den animala nivån, den mänskliga nivån, den kulturella nivån. Den animala nivån innebär att 

det genetiska arvet styr individens handlingar medan den mänskliga nivån innebär att 

individen agerar självständigt vid val av handling och den kulturella nivån innebär att 

samhället och det sociala arvet påverkar individens värderingar och handlingsval. Samspelet 
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mellan individ och miljö skapar funktionen mellan dessa tre systemnivåer. Genom att en 

störning i en eller flera av nivåerna uppstår påverkas hälsotillståndet i sin helhet (Eriksson, 

1988, kapitel 5). 

Eriksson (1988, kapitel 5) använder Koorts teori genom att sammanställa den med övrig syn 

på hälsa. Genom att göra det kan den animala nivån kopplas till förekomst av fysiska samt 

objektiva tecken på hälsa eller ohälsa. Den mänskliga nivån kan kopplas till känsla av 

välbefinnande samt motivation för att uppfylla hälsa. Vidare kan man koppla den kulturella 

nivån till värderingar för vad som anses vara friskt eller sjukt samt se den som ett sätt att 

uttrycka ohälsa på. På så sätt kan den första dimensionen i hälsobegreppet vara förekomsten 

av objektiva tecken på hälsa eller ohälsa som kan uppskattas med hjälp av undersökningar. I 

den andra dimensionen där en medvetenhet finns får vi då individens upplevelser av att vara 

sjuk eller frisk. Om en individ ser sig själv som sjuk eller frisk beror på olika faktorer. 

Förekomsten av fysiska tecken på ohälsa är en självklar faktor samtidigt som en person som 

är dödssjuk kan uppleva välbefinnande. Genom att ställa symtom mot känslor kan man få 

fram fyra huvudpositioner (se figur 1) för hälsa. Position A innebär att man har objektiva 

tecken på ohälsa men upplever en vilja och motivation vilket skapar en upplevd hälsa. 

Befinner man sig vid position B upplever man verklig hälsa, vilket innebär att man inte har 

några tecken på ohälsa samt upplever välbefinnande. På positionen C upplever personen 

ohälsa men saknar objektiva symtom vilket ofta orsakar många besök inom vården utan att få 

någon faktisk hjälp med sina besvär. Position D innebär verklig och upplev ohälsa (Eriksson, 

1988, kapitel 5). 
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figur 1 – modifierad version av hälsans huvudpositioner (Eriksson, 1988, kapitel 5)

Eftersom människan även fungerar på en kulturell nivå påverkas en persons värderingar och 

attityder av samhället och det kulturella arvet (Eriksson, 1988, kapitel 5). Detta innebär att 

personers uppfattningar av när man har hälsa och när man får ha ohälsa varierar på grund av 

att olika kulturer och samhällen ser olika på dessa frågor. I en del kulturer finns det kanske en 

större benägenhet att känna sig frisk och utstå ohälsa än i andra kulturer. På liknande sätt kan 

olika kulturer tillkänna ge objektiva tecken till olika grad, i en del kulturer krävs det grava 

tecken för att ohälsa ska uppnås medan andra inte kräver lika grava. Miljön påverkar också 

individen men den behöver inte vara en avgörande indikator för begreppet hälsa (Eriksson, 

1988, kapitel 5).

Problemformulering
MS är en sjukdom som ofta drabbar personer mellan 20–45 års ålder (Owens, 2016). Att 

drabbas av en sjukdom mitt i livet kan vara helt omvälvande och röra om ens värld totalt. 

Oberäkneligheten är något som ofta benämns i samband med MS (Wilkinson & das Nair, 

2013). Det är svårt att veta hur sjukdomen ska yttra sig härnäst, vilket inte sällan bidrar till 

beteendeförändringar. Oberäkneligheten lämnar också en känsla av ensamhet hos personen 

när det gäller till exempel väntan på besked under pågående utredning. Detta leder i många 

fall till risk för att personen isolerar sig. Enligt en studie gjord av Abolhassani, Yazdannik, 

Taleghani och Zamani (2015) har patienter med MS en förväntan på att sjukvårdspersonal 
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ska kunna möta deras behov. För att kunna möta patientens behov krävs det att 

sjuksköterskan är införstådd i vad sjukdomen innebär samt kan ge patienten en kontinuitet i 

vården (Methley et al., 2016).

Synen på hälsa är väldigt olika beroende på vart man grundar sina teorier. Sett ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv kan det ses som frånvaro av sjukdom (Linton & Flink, 2016, 

kapitel 1), men sett ur ett holistiskt perspektiv kan hälsa ses som något mycket mer (Huber et 

al., 2015; Leonardi, 2018). Hälsa kan då upplevas trots sjukdom. Drabbas man då av en 

sjukdom som MS som för närvarande inte går att bota ställs man inför ett dilemma som kan 

bli svårt att hantera. Patienten möts av alla perspektiv och vet kanske inte själv vad patienten 

anser att hälsa är innan den blir sjuk. Hur ska patienten då veta vart den står när diagnos har 

konstaterats och sedan kunna hantera sin sjukdom i resten av livet. Genom att ta reda på hur 

hälsa uppfattas vid MS kan sjuksköterskan lättare stötta patienten i att uppnå hälsa. 

Syfte
Syftet var att beskriva fenomenet hälsa hos personer med multipel skleros.

Metod

Design 
Studien som gjordes är en kvalitativ litteraturstudie med deduktiv ansats, vilket enligt Polit 

och Beck (2017, kapitel 5) är en högkvalitativ studie baserat på systematiskt insamlade data. 

Den data som samlades in är uttagen från patografier som sedan blev resultatet i studien. 

Patografier är en bra form av litteratur om det är personens erfarenheter och upplevelser som 

ska studeras (Hawkins, 1999). Materialet lästes flertalet gånger så inga viktiga data missades 

vilket enligt Polit och Beck (2017, kapitel 5) gör studien högkvalitativ. En kvalitativ 

litteraturstudie ska också ha ett flexibelt sätt att se på datainsamling och ska förhålla sig 

kreativt till att hitta nya vägar för att finna information kring området (Polit & Beck, 2017, 

kapitel 5). En deduktiv ansats innebär att en teori eller modell att utgå från väljs redan vid 

planeringen av studien (Henricson & Billhult, 2017). Den teori eller modell som valts ska 

sedan följa med i arbetet som en röd tråd genom forskningsprocessen (Henricson & Billhult, 

2017). Den teori som valdes att utgå från i denna studie är Katie Erikssons teori om hälsa. 
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Urval 
En litteraturstudie ska vara systematiskt och ha klara kriterier för vad som ska inkluderas och 

vad som ska exkluderas (Polit & Beck, 2017, kapitel 5). Detta ökar möjligheterna för att 

andra ska kunna göra liknande studier och komma fram till likvärdiga slutsatser kring det 

funna materialet. Den viktiga strukturen i sökandet efter data är också ett hjälpmedel för att 

inte egna eventuella värderingar ska vägas in (Polit & Beck, 2017, kapitel 5). 

Studiens inklusionskriterier var att patografierna som skulle väljas ut skulle vara skrivna av 

en person med MS. För att hålla litteraturen relevant tidsmässigt skulle patografierna som 

valdes ut vara publicerad från och med år 2010. Ett krav var också att patografierna skulle 

vara svensk- eller engelskspråkiga för att analysen skulle bli så adekvat som möjligt då de 

språken behärskas av granskarna. ä

Datainsamling 
Till studien genomfördes en litteratursökning i kungliga bibliotekets databas Libris. Libris är 

de svenska bibliotekens gemensamma katalog och har för närvarande 7 miljoner titlar i 

databasen (http://libris.kb.se/). Vid sökning användes sökorden ”multipel skleros”, “MS”, 

”patografier” och ”biografier”. En sökning men kombinationen ”multipel skleros” och 

“patografier” gav 5 träffar medan sökning med kombinationen ”multipel skleros” och 

”biografier” gav 30 träffar. Kombinationen “MS” och “patografier” gav 4 träffar medan 

kombinationen “MS” och “biografi” gav 382 träffar. Vid sökningarna hittades patografier 

som var aktuella för studien men exkluderades då de inte gick att få tag på. För en mer 

utförlig överblick av sökningarna se Bilaga 1 och 2. Det gjordes en sökning på engelska med 

sökorden ”multiple sclerosis” och ”biography” men den sökningen gav inga resultat inom 

inklusionskriterierna. Sökningarna gjordes vid flertalet tillfällen för att inte missa någon 

litteratur, detta är enligt Polit och Beck (2017, kapitel 5) viktigt för att få en mättnad.

Beskrivning av patografier

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

Louise har haft sin MS i cirka 30 år. I boken beskriver hon hur hennes liv såg ut vid 

tidpunkten för diagnostiseringen och all den oro som fanns kring tillvaron. Boken följer sedan 

med i hennes liv, både på scen men också privat där hennes ambitioner och relationer kantras 
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av hennes MS-diagnos. Hon beskriver också hur hon senare i livet sakta men säkert kommer 

acceptera sin sjukdom mer och mer.  

Att få tillbaka sin framtid (2016) av Kajsa Sigvardsson.

I boken beskriver Kajsa om sina fyra år med MS innan hon gör en stamcellstransplantation. 

Kajsa har precis fött sitt första barn när hon får sitt första symtom på MS, en 

synnervsinflammation, hon är mitt i en spännande yrkeskarriär och har precis flyttat in i ett 

nytt hus. Hon får de senaste läkemedelsbehandlingarna mot sina skov och mot sin sjukdom 

för att förebygga skov men inget hjälper, därför gör hon till sist en stamcellstransplantation.

Mitt år med MS (2017) av Ida Berner.

Ida får en svår typ av MS som leder till en snabb försämring och ingen behandling hjälper. 

Hon blir inlagd på sjukhuset i samband med diagnos och inom loppet av några månader är 

hon förlamad från axlarna och ner. Till sist träffar Ida en läkare som vill testa en ny form av 

behandling som aldrig testats i Skandinavien. Ida blir då Skandinaviens första MS-patient 

som gör en stamcellstransplantation. 

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

När Eva får sin diagnos mitt i livet ger läkarna henne en dyster framtid, hon kommer troligen 

sitta i rullstol inom några år på grund av sin MS. Eva vill inte acceptera detta och väljer ett 

nytt sätt att se på sin sjukdom och sin hälsa. Hon bestämde sig för att se positivt på framtiden 

samt att inte älta och känna självömkan för sin sjukdom vilket gav henne en helt annan 

framtidsikt än den läkarna gav henne. 

Dataanalys 
I denna studie användes Graneheim och Lundmans (2003) förslag på kvalitativ 

innehållsanalys. En viktig del i arbetet med den kvalitativa innehållsanalysen är om analysen 

ska vara tolkande eller utgå från att observera texten (Graneheim & Lundman, 2003). 

Studiens upplägg är manifest med latenta inslag i analysen eftersom begreppet hälsa är 

svårdefinierat och komplext krävs det viss tolkning. En studies material kallas för 

analysenheter eller material för analys (Graneheim & Lundman, 2003). I samband med 

läsandet togs meningsenheter ut som tillhörde de kategorier som skapades av den teoretiska 

referensramen. Det kunde vara en eller flera meningar, ibland till och med delar av meningar. 

Enligt Graneheim och Lundman (2003) är kriteriet för meningsenheter att de på ett eller annat 
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sätt ska platsa i en av de olika kategorierna när en deduktiv ansats används. Det ska också på 

ett direkt plan kunna ses likheter mellan meningsenheterna i kontexten (Graneheim & 

Lundman, 2003).

När alla meningsenheter plockats ut kondenserades och kodades meningsenheterna för att få 

en hanterlig mängd data, detta är nödvändigt enligt Henricson och Billhult (2017). Det 

viktigaste med att minska ner texten och göra den mer hanterbar är att den inte tappar den 

kärna som den ursprungliga meningsenheten hade. En kod kommer att tillföra fler 

dimensioner i analysen, men det ska fortfarande stå i relation till kontexten (Henricson & 

Billhult, 2017).

I och med att studien hade en deduktiv ansats utgick studien från en redan befintlig teori. Den 

ska sedan ses som basen genom hela arbetet. Detta gör att kategorierna utformas utifrån 

teorin. Teorin lästes igenom och resulterade i tre kategorier. Kategorierna blev Fysiska tecken 

på hälsa eller ohälsa, Känsla av hälsa eller ohälsa och Värderingar och normer kring hälsa.

Katie Erikssons (1988, kapitel 5) teori om hälsa är den teori som kategorierna tagits ut från. I 

teorin nämner Eriksson begreppet hälsa i tre olika nivåer, animalisk, mänsklig och kulturell.

Eftersom kategorier i en teori oftast inte är specificerade till en sjukdom så blir kategorierna 

för stora och breda till en studie (Henricson & Billhult, 2017). Det måste då skapas 

underkategorier som minskar bredden och som fokuserar mer på studiens syfte. Koderna 

placeras i första hand i huvudkategorierna för att sedan delas in i underkategorierna. Viktigt 

att tänka på är att inte anpassa koderna för att de ska passa en underkategori eller att koderna 

inte får vara i fler än en underkategori (Graneheim & Lundman, 2003).

Etiska överväganden
En väsentlig fråga i en studie som denna är om information kan eller i framtiden kan komma 

till användning för personer eller för vidare forskning (Sandman & Kjellström, 2013). Det är 

viktigt att ämnet som berörs är väsentligt och att det faktiskt finns en lucka i forskningen så 

den inte utförs i onödan och skapar onödiga etiska dilemman. Det ska vara genomgående 

forskningsetisk kvalité i studien. Det är också av stor vikt att ha etiska principer och att etiska 

förhållningssätt alltid finns i åtanke vid genomförandet av studien (Sandman & Kjellström, 

2013). 



16

Ur det etiska perspektivet är det också viktigt att ta hänsyn till de personer som studeras 

(Sandman & Kjellström, 2013). Deltagarna i en studie ska inte komma till skada, eller på 

annat sätt påverkas negativt. I dessa fall bör studien omformuleras till det bättre ur ett etiskt 

perspektiv, men att studien ändå svarar på den aktuella frågeställningen. I en studie är det 

också viktigt att tänka på vilka metoder och teorier som har använts och att de är relevanta för 

studien (Sandman & Kjellström, 2013). 

Eftersom teorin och metoden är så pass viktiga delar i arbetet så krävs det också att det finns 

god kunskap kring dessa delar (Sandman & Kjellström, 2013). Det krävs att det görs en 

genomgång av det aktuella forskningsläget för att sedan kunna bygga vidare på den. Detta 

gör att resurser hos personerna som deltar i studien inte är obefogade. Med resurser menas till

exempel personers integritet. Skulle studien leda till likvärdiga resultat med mindre sårbara 

personer skulle detta vara av fördel men annars ska det tas i beaktning att alla människor är 

olika utsatta och är sårbara i olika utsträckning. I studier där en mer sårbar grupp ska studeras 

är det viktigt att ha detta i beaktning och att studien verkligen kommer till nytta (Sandman & 

Kjellström, 2013).   

Studien byggdes på 4 patografier som noga valdes ut för att besvara det aktuella syftet. 

Författarna till böckerna har i och med utgivandet haft som mål att föra kunskapen vidare. 

Det finns alltså ett indirekt godkännande att böckerna används, dock har de inte uttryckligen 

godkänt att deras böcker används i en studie. För att informationen från patografierna på ett 

rättvist sätt ska analyseras så krävs det som tidigare nämnt alltid att studien utförts med goda 

förkunskaper kring teorin och metoden. 

Resultat 
Utifrån Katie Erikssons teori om hälsa har tre kategorier till resultatet skapats. Dessa tre 

kategorier är Fysiska tecken på hälsa eller ohälsa, Känsla av hälsa eller ohälsa och 

Värderingar och normer kring hälsa. Utifrån dessa kategorier skapades sedan 

underkategorier (se figur 2).

Kategorier Underkategorier



17
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Figur 2 – Beskrivning av kategorier och underkategorier.

Fysiska tecken på hälsa eller ohälsa

Upplevelsen av symtom vid MS

Personerna i patografierna har generellt olika sjukdomsförlopp men vissa symtom var 

återkommande. Ett symtom som påverkade alla var synpåverkan på grund av en 

synnervsinflammation, men den påverkade på olika sätt. För någon som samtidigt hade 

svårigheter att röra sig var det nödvändigt att sitta en halvmeter från tv:n för att kunna se 

något. Men personen och dennes syster försökte tänka positivt trots detta och skrattade så 

mycket de kunde. För någon annan var synnervsinflammation det första tecknet på MS som 

uppstod. Det beskrevs som en känsla av grus i ögat som inte kunde tvättas bort, vilket ledde 

till en upplevelse av obehag. Den misstänkta MS-diagnosen bidrog till att personen började 

söka motbevis till att synnervsinflammation verkligen berodde på en begynnande MS. 

Synnervsinflammationen skulle upprepas och komma tillbaka i ett senare skede, men inte i 

samma utsträckning. Det har också hänt att färgseendet påverkats och personen såg blåa 

prickar i hela synfältet. Synnedsättningen har ställt till olika problem för personen att leva sitt 

liv som tidigare. Det finns också beskrivet att sjukdomen orsakat förlust av synen flertalet 

gånger, varav några var innan en faktisk diagnos sattes. De synnervsinflammationer som kom 

innan diagnos sattes hade personen svårt att ta till sig att inflammationen faktiskt kunde bero 

på MS och det valdes därför att ignorera faktum. Trots synsvårigheter och smärta fortsatte 

personen uppträda som då arbetade med ståuppkomik. Exempel på när skoven slumpmässigt 

sätter sig på ögonen och synförmågan finns också. 
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Jag minns att jag en dag den våren plötsligt trodde att hela vår gröna 

gräsmatta på baksidan var fylld av blå scillablommor. Det var den inte, 

det var fortfarande flera veckor kvar innan scillorna skulle slå ut. Det var 

ögats färgseende det var fel på. Vart jag än tittade så hade jag små blåa 

prickar framför mig.  (Sigvardsson, 2016, s.34)

Trötthet var också ett mycket jobbigt symtom. Det fanns en upplevelse av att tröttheten var så 

intensiv att den tog kommandot över livet och att det endast gick att hålla näsan ovanför 

vattenytan. Det upplevdes också att sjukdomen stjäl orken och påverkar konstant samt att det 

är viktigt att sluta innan tröttheten sätter in. Vid kreativ stimulans och glädjefyllda ögonblick 

så upplevdes det dock som att tröttheten minskade i intensitet.  

Ett annat vanligt symtom var känselbortfall där det beskrevs hur det under skov kunde 

försvinna känselfunktioner ur olika kroppsdelar. Detta upplevdes som skrämmande och som 

att en känsla av att det inte är ens egna kropp uppstod.  Att tappa känseln i kroppsdelar har 

lett till svårigheter att utföra olika aktiviteter så som att dansa runt midsommarstången eller 

åka på semester. Någon tappade plötsligt känseln i fingrarna vid en dusch. Under duschen 

fortsatte känseln att försvinna och personen kände inte längre sina tår och ben. Personen 

kände då en rädsla för att det var så framtiden såg ut, att känsel försvinner oförberett och 

påverkar vardagen. 

Förlamning i olika grader är ett symtom som ofta upplevs i samband med MS. Det beskrevs 

hur en plötslig förlamning kan infinna sig. Vid en förlamning uppstod en känsla av att tappa 

kontroll över sin egna kropp när benen inte bar längre. Någon upplevde att förlamningen 

spreds fort och till sist var hela kroppen i princip förlamad, vilket var svårt att acceptera. Det 

beskrevs också en upplevelse av en kraftig trötthet som ledde till en fysisk förlamning. Den 

fysiska förlamningen kunde göra att det inte gick att gå hem sista biten på promenader vilket 

ledde till ett behov av att lägga sig ner på marken för att återhämta sig. Någon valde att se 

bort från sina symtom och leva med de i 3 år. Men efter tre år så kom det en snabb 

försämring som slutade med att personen inte kunde stå eller sitta upp på egen hand.

“Jag blir svagare och klarar mig allt mindre själv. Hittills har det mest 

varit på höger sida i kroppen som varit svag, men nu har vänster sida lagt 

in en högre växel för att komma ikapp.” (Berner, 2017, s. 75)
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Att vara beroende av hjälp

Några hade symtom som bidrog till att de behövde någon typ av hjälpmedelsstöd. Det fanns 

de som hade omfattande funktionshinder på grund av sjukdomen och hade i och med det stort 

hjälpmedelsbehov. Hjälpmedelsbehoven var bland annat behov av rullstol, rollator, golvlift, 

höj- och sänkbar säng samt en madrass för att motverka liggsår. Rullstolen upplevdes som en 

fantastisk frihet då det gick att gå ut på promenader men samtidigt ökade rullstolen känslan 

av att vara funktionshindrad. Innan rullstolen upplevde personen sig som en fånge i sitt eget 

hem då personen inte kunde ta sig någonstans. Ett hjälpmedel som också användes var käpp. 

Käppen behövdes som hjälp för att kunna hålla balansen och att stödja sig mot. Käppen 

behövdes bara i vissa fall och vid användning kände personen sig mer sjuk än utan käpp. 

Utan käpp syns inte sjukdomen på samma sätt. 

Det upplevdes också att beroendet av hjälpmedel var stort för att klara vardagen under ett 

skov. Vid kraftig yrsel användes rullstol. Upplevelsen var att behovet av hjälpmedel bara 

skulle vara tillfälligt på grund av skovet och att läget snart blir bättre.

“Rollator är ett måste nu, och jag måste även prova en rullstol så att jag 

kan komma ut i friska luften.” (Berner, 2017, s. 75)

Det beskrivs en skam över att behöva be om hjälp och att bli beroende av en annan människa. 

En partner har till exempel aldrig bett om att bli någon vårdare. Det finns också en skam i att 

inte kunna gå själv och att behöva ha hjälp med rullstol eller annat hjälpmedel. Det leder till 

en stor press på sig själv med att träna och hålla igång för att faktiskt kunna gå själv. Att inte

kunna hantera sin situation på egen hand och att behöva ha hjälp med de mest grundläggande 

sakerna tär. Känslan av skam uppkommer också i samband med att behöva ha kontakt med 

hemtjänst och färdtjänst för att överhuvudtaget kunna leva ett bra liv. Någon beskriver ett 

tillfälle där personen tappar balansen och ramlar ute på en promenad. Det första personen 

tänker på är om någon annan såg händelsen och skäms. Det har också beskrivits hur en 

person har lärt sig leva med sina symtom utan att skämmas över dessa.

Känsla av hälsa eller ohälsa

Svårt att hantera diagnosen

Efter att ha fått diagnosen MS upplevdes det en form av utmaning att hantera informationen. 

Det upplevdes bland annat förnekelse inför sjukdomen. Förnekelsen handlade bland annat om 
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en chock över att ha fått en diagnos som kommer följa med livet ut samt en rädsla för vad 

man skulle gå miste om vid en eventuell acceptans. Rädslan handlade också om att förlora ett 

inre krig och kampen mot sjukdomen. Någon upplevde det svårt att ta till sig diagnosen då en 

stor del av dennes identitet handlade om att vara utan sjukdom. Detta ledde till en långdragen 

process innan diagnosen fastställdes. I början var personen helt övertygad om att läkarna hade 

fel om att den var obotlig och skulle för allt i världen bota den på egen hand. När acceptansen 

väl kom blev personen ledsen och sörjde länge.

Det tog alltså sju år från första skovet till ett definitivt besked, eller min 

frontalkrock med verkligheten, som jag brukar kalla det. Det blev en 

kalldusch utan like och en otrolig chock. Som tur var ledde det till att jag 

slutade blunda och kunde ta till mig, ta ansvar för att jag är obotligt sjuk. 

(Helmersson, 2010, s. 13)

När insikten om att sjukdomen väl var ett faktum och den mer eller mindre accepterades 

upplevdes det som att hela kroppen och själen gick sönder. Det uppstod en känsla av 

misslyckande inför sjukdomen och att det inte fanns någon bot. Det uppstod också rädsla, 

ilska och sorg vid accepterandet mot både sig själv och sin omgivning. Rädsla för att bli 

funktionshindrad och riskera att dö. Känsla av en tomhet vid konstaterandet av MS hos 

läkaren uppstod också för någon, men i bakgrunden fanns då en lättnad att ha fått ett klart 

konstaterande av vad problemen berodde på. Personen hade gått runt med en klump i magen 

under utredningen av sjukdomen. När diagnosen väl kom så orkade personen inte hålla uppe 

fasaden och ville bara släppa på känslorna. Reaktioner av chockartad karaktär fanns också där 

det blev svårt att ta in informationen. Att tappa lusten att leva var även det en reaktion som 

uppstått på grund av att det upplevdes som att det inte fanns någon framtid med sjukdomen 

och att framtidsplanerna inte rymde en sjukdom som MS.

Det upplevdes ett behov av att veta allt om sjukdomen och det började sökas information 

samtidigt som frågor uppkom. Frågan varför detta hände var något som förföljde under en 

längre tid. Fanns det något som hade kunnat göras annorlunda för att inte få diagnosen MS? 

Det nämns också att vid diagnostiseringen så upplevs MS som en objuden gäst eller en jobbig 

följeslagare. Tankar på om tidigare tecken i livet setts och i så fall vilka som uppstått.  
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Att tvingas hantera sjukdomen och skoven

Att acceptera sjukdomen har varit en viktig del i processen att hantera sjukdomen för några. 

Det upplevs att sjukdomen har givit mer än vad den har tagit. Genom att acceptera sin 

sjukdom upplever någon sig själv må bättre än innan sin diagnos, vilket bland annat innebär 

mer glädje och lycka över livet. En viktig del i processen för att må bättre har varit att

uppleva tacksamhet för vad man har och att fokusera mer på att må bra än att ha en sjukdom. 

En annan faktor som gick att se i acceptansen kring sjukdomen var att lära sig själv att duga 

precis som man är. Genom att acceptera sin sjukdom och sig själv upplevdes det som att en 

förändring inte längre känns som ett hot utan snarare kan välkomnas i vissa fall. 

Accepterandet skapade mer förtroende för sig själv och skapade en trygghet i sig själv. En 

tanke som skapats vid acceptansen var att inte sörja för saker som inte gick att få utan faktiskt 

ta tillvara på och vara glad för det som finns i ens liv.

Läkarna och även många människor omkring mig ser mig som sjuk på 

grund av min diagnos. Jag upplever att jag mår bra men har en sjukdom. 

Ibland mår jag dålig för att jag har en felaktig livsstil och ibland mår jag 

dåligt för att jag tänker negativt, stressar eller bara fokuserar på det 

sjuka eller det dåliga. (Helmersson, 2010, s. 8)

Vid ett skov eller vid försämring av sjukdomen upplevdes en förändring i hur sjukdomen 

hanterades. Det fanns de som försökte ha en mer positiv inställning och fokuserade på att 

varje skov gav tillfälle att lära sig något nytt om sin sjukdom och om sig själv, medan andra 

hade inställningen av uppgivenhet och förtvivlan. Uppgivenheten och förtvivlan berodde 

bland annat på att sjukdomen flertalet gånger fick ta beslut över livet. Detta ledde till 

utdragen kontakt med vården för att få fortsätta amma sitt barn ett tag till trots ett pågående 

skov. Det berodde också på att nya skov ledde till större och större hjälpbehov vilket orsakar 

upplevelse av utelämnande och ett ökat beroende av andra. 

“Friskprocessen” ett sätt att växa med sjukdomen

Det finns flera olika sätt att växa med sin sjukdom. Det kan göras både i större och mindre 

skala. Ett sätt som det gjordes på var genom en så kallad “friskprocess”. I denna process är 

det viktigaste att uppleva en god hälsa, inte att bli fri från sin sjukdom. Ett liknande sätt var 

att inse att sjukdomen inte gick att besegra utan det enda alternativet är att lära sig leva med 

sjukdomen. Detta upplevdes i början som ett nederlag gentemot sjukdomen men gynnande på 

sikt. Insikten av att sjukdomen är kvar för att stanna upplevs ha hjälpt i processen att ta hand 
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om sig själv bättre samt gynnat intresset för det friska istället för det sjuka. Generellt upplevs 

god hälsa men ibland får sjukdomen ofrivilligt ta större plats. 

Det finns en stor tacksamhet mot sjukdomen för att den gav en möjlighet till att växa som 

person på ett sätt som inte hade varit möjlig utan diagnosen. Det upplevdes att vägen mot en 

god hälsa var lång och krävde mycket arbete, som att bli medveten om sina egna tankar. Att 

vara envis eller kämpa emot sjukdomen ansågs kosta för mycket. Att inte kämpa emot 

sjukdomen gynnar andra saker i livet. Det är möjligt att ha drömmar trots en ständigt 

närvarande sjukdom. Det gäller att sätta gränser och själv inse sina egna begränsningar. För 

att må bra krävs det struktur, tydliga villkor och prioriteringar. 

Jag måste förenkla. Blir det för mycket för mig blir jag sjuk, och gränsen 

för ”för mycket” ligger inte fast. Den rör sig, inte hela tiden så det märks 

direkt, men i hack. Allt i livet är förändring, men med en sjukdom som min 

får den pågående förändringen en extra dimension. (Hoffsten & 

Swanberg, 2015, s. 174)

Värderingar och normer kring hälsa

Missförstådd av omgivningen

Att bli anklagad eller misstolkad för att vara berusad av droger eller alkohol beskrivs som en 

mycket vanlig företeelse. Detta anses vara ett problem för människor med MS som går 

instabilt eller är skakiga. Det upplevs som att det finns en inkorrekt bild av MS i samhället, 

detta kan bero bland annat på att diagnosen inte behöver synas utåt. Att diagnosen inte syns 

utåt kan leda till att det vid möte med nya människor ofta möts av reaktioner med bland annat 

förvåning. Det finns en upplevelse av att den allmänna uppfattningen är att personer med 

olika sjukdomsdiagnoser inte kan se sig själva som friska och välmående. Ett 

ställningstagande kan i detta fall vara att inte träffa människor med förutfattade meningar, 

vilket valdes för att fortsätta kunna må bra. 

”När jag träffar nya människor blir de alltid förvånade när de får höra 

att jag har MS och har haft sjukdomen under så många år. Det varken 

syns eller märks på mig.” (Helmersson, 2010, s.28)
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Det beskrivs också en förekomst av rädsla att bli dömd av sin omgivning och därför 

hemlighålls sjukdomen i så stor mån som det bara går, till exempel för sin arbetsgivare. 

Rädslan att inte vilja bli bedömd handlar bland annat om att kanske inte få erbjudande om 

jobb på grund av sin diagnos. Arbetsplatsen sågs som en fristad där ingen visste om 

sjukdomen och där allt var som innan diagnosen ställdes.  

Att bli sjuk var inget jag valt själv, inget jag kunnat påverka så varför var 

jag så rädd för att folk skulle få veta? Svaret är lika banalt som 

grundläggande; jag var rädd för att inte vara någon att räkna med 

längre. (Sigvardsson, 2016, s. 28)

Några har fått ta emot många så kallade “goda råd” av andra vilket har hanterats på olika sätt. 

Det ansågs viktigt att se dessa goda råd för vad dem är, viktigast är att förhålla sig till fakta. 

Viktigast ansågs vara att följa sin egna inre röst. Det har upplevts som svårt att hantera goda 

råd när den egna kampen mot sjukdomen pågick. Samtidigt har goda råd setts som något bra 

då människor vill väl när de ger råd och att goda råd kan leda till hjälp och lindring av 

symtom. 

Diskussion

Metoddiskussion
Studien använde sig av en kvalitativ design med en deduktiv ansats. Kvalitativ metod är en 

metod för att komma individerna mer på djupet (Kjellström, 2017), medan en kvantitativ 

metod har en struktur som bygger mer på statistik och att se samband mellan olika variabler 

(Billhult, 2017). Det finns många sätt att utföra en kvantitativ studie på och resultatet blir 

olika beroende på vilket sätt studien väljs att utföras på men generellt så blir kvantitativa 

studier tillförlitliga och bidrar till en bra faktabank om de utförs på rätt sätt. Denna faktabank 

består då av siffror eller jämförelser av olika slag (Billhult, 2017). Detta innebär att om 

studien gjorts med en kvantitativ metod hade upplevelserna resulterat i siffror, till exempel 

hur många som upplever hälsa vid MS, vilket utgör ett annat syfte. Därav ansågs en kvalitativ 

design vara mer lämplig då syftet var att se hur fenomenet hälsa upplevs vid MS. Enligt 

Kjellström (2017) är en kvalitativ design mer lämpad när det gäller att beskriva upplevelser 

och uppfattningar hos individer kring olika fenomen. 
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Begreppet hälsa är ofta beskrivet som mycket komplext. Det finns tolkningar av forskare och 

andra kunniga inom området men det handlar också om individuell uppfattning vilket 

framkommer i Katie Erikssons (1998, kapitel 5) teori om hälsa som är den teoretiska 

referensram som studien bygger på. Vid insamlandet av data till en kvalitativ analys finns 

flera alternativ. Det viktiga är att ha i åtanke att sättet att samla in data på ska främja 

processen att svara på syftet (Danielson, 2017). All den information som samlas in under 

datainsamlingsprocessen kommer i sin tur spela en viktig roll i hur resultatet och 

diskussionen senare kommer att se ut (Kristensson, 2014). 

I denna studie ansågs patografier vara det lämpligaste sättet att svara på syftet. Patografier är 

en genre där sjukdomserfarenheter och erfarenheter inom sjukvården skildras antingen av 

personen själv eller av en närstående (Hawkins, 1999). I dessa biografiska skildringar av en 

sjukdom får läsaren en annan inblick i situationen. Det kan gälla erfarenheter som betydde 

mycket för personen själv men som vården lämnade obemärkt. Patografier är därför en bra 

form av litteratur om det är personens erfarenheter och upplevelser som ska studeras 

(Hawkins, 1999). I förarbetet till studien så gjordes en granskning av det aktuella 

forskningsläget för att veta vilken grund som finns. I de första databassökningarna hittades ett 

flertal artiklar om MS och hur det är att leva med sjukdomen. Tidigare examensarbeten lästes 

igenom som komplement till forskningsöversikten. Flertalet redan publicerade arbeten hade 

använt sig av vetenskapliga artiklar, vilket denna studie även kunde ha använt som 

datainsamling men då är det inte säkert att resultatet hade blivit detsamma. Till skillnad från 

patografier så är vetenskapliga artiklar endast baserade på studier och forskning (Kristensson, 

2014). Patografier är skrivna på ett friare sätt där det är författaren som sätter gränserna till 

skillnad från en vetenskaplig artikel som i de flesta fall har en specifik mall de skrivs utifrån. 

Artiklar är också skrivna av forskare som gjort en studie till skillnad från patografier där det 

är den berörda personen som skriver helt ur sin egna synvinkel (Kristensson, 2014).     

En av patografierna i resultatet är skriven av två författare. Personen som har MS har tagit 

hjälp av en erfaren författare när personen skulle skriva sin bok. Det kan då ifrågasättas om 

boken innehåller personens upplevelser eller om den erfarna författarens egna ord har 

blandats in i upplevelserna. I boken står det att boken är tecknad av författaren tillsammans 

med personen med MS. Dessutom är syftet med boken att framföra personen med MS 

upplevelser och dennes liv vilket gör det osannolikt att den erfarna författaren skulle ha 

blandat in sina egna åsikter. I och med detta samt att boken är skriven på ett sätt som gör det 
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trovärdigt att det är personens upplevelser och inte författarens så ansågs patografin vara 

aktuell för studien.

Studien innehåller enbart patografier skrivna av kvinnor vilket kan påverka resultatet något. 

Vid sökning av patografier hittades enbart ett fåtal böcker inom studiens urval skrivna av 

män. Dessa böcker gick inte att få tag på. Genom att resultatet enbart är baserat på kvinnors 

upplevelser finns det en risk för att resultatet blir vinklat och inte övergripande eftersom det 

enligt en studie av Upton och Taylor (2015) framkommit att det skiljer sig mellan män och 

kvinnor i upplevelsen av hälsa vid MS.  Män har i jämförelse med kvinnor betydligt svårare 

att tro på sin egen kapacitet. Det infinner sig en känsla av kraftlöshet och svaghet hos de 

drabbade männen. Sjukdomen yttrar sig likadant fysiskt men hanteringen av sjukdomen

skiljer sig. Behoven hos männen med MS kopplat till välmående och mental hälsa skiljer sig 

från kvinnors behov (Upton & Taylor, 2015).

Libris är en tjänst utvecklad av Kungliga biblioteket som täcker över alla biblioteken i hela 

Sverige (http://libris.kb.se/). Databasen har ca 7 miljoner böcker och andra publikationer. Det 

ansågs att denna sökning var tillräckligt övergripande, så det beslutades att det inte krävdes 

några fler sökningar i andra sökmotorer.   

I valet av patografier fanns det ett par kriterier som var tvungna att uppfyllas. Böckerna skulle 

vara skrivna inom ett visst årtal just för att få det mest aktuella. Det var också viktigt att 

personen i fråga själv hade varit med och skrivit samt reflekterat över sin sjukdom, där MS 

var kriteriet. Det valdes ut 3 patografier i studien men senare i analysprocessen lades det till 

en bok för att öka mängden data och därmed bidra till att göra resultatet djupare. 

Tillförlitligheten ökar också genom att vara kritisk i valet av böcker (Graneheim & Lundman, 

2003). Det är också bra att ha flera vinklar av området som ska studeras för att få in fler 

erfarenheter och perspektiv. I denna studie användes också Graneheim och Lundmans artikel 

för kvalitativ innehållsanalys eftersom den ansågs bäst lämpad då valet av litteratur gav stora 

textmassor att hantera. I och med den deduktiva ansatsen togs kategorierna ut ur den 

teoretiska referensramen och ansågs adekvata för studien och syftet. Citat valdes sedan ut för 

varje kategori för att öka tillförlitligheten och visa på skillnader mellan de olika kategorierna, 

de valdes också ut för att hjälpa läsaren i värderandet om resultatet är överförbart. Detta 

menar Graneheim och Lundman (2003) är ett bra sätt att verifiera sina kategorier.        



26

Det finns en risk för att insamlingen blir inkonsekvent (Graneheim & Lundman, 2003). För 

att öka trovärdigheten och giltigheten så lästes patografierna enskilt. Detta minskar risken för 

att analysen blir inkonsekvent. I frågan om forskningsresultaten skulle kunna användas 

gällande en annan grupp eller annan miljö så är det som forskare av vikt att beskriva utförligt 

kring kontexten, miljön och vad som speciellt kännetecknar personerna för att läsare ska 

kunna bedöma överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2003). I den aktuella studien så har 

kategorier gällande fysiska tecken, mänskliga värderingar och kulturella värderingar tagits 

med och på så sätt så ökar trovärdigheten då kategorierna täcker in de viktigaste 

perspektiven.

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av hälsa hos personer med MS och 

resultatet visade på att den breda variationen på symtom som sjukdomen innebär skapar en 

förändring i personer med MS liv och hälsa. Det framkom även att det var en utmaning att 

hantera information vid diagnostillfället vilket många gånger ledde till förnekelse på grund av 

rädsla. Resultatet visade också att vissa personer hade lättare för att acceptera sin sjukdom än 

andra. Accepterandet ledde till en hantering av sjukdomen som skapade en bättre vardag och 

en bättre hälsa. 

Resultatet visade på en bred variation gällande symtom. Problem med synen var ett symtom 

som påverkade i stor utsträckning. Det bidrar till att personerna inte kan leva sitt liv som 

tidigare. En studie visar att de som drabbas av synnervsinflammation ofta återhämtar sig helt 

efter cirka 6 månader (Pagnotta, 2016). Det finns dock undantag där problem med färgseende 

och ljuskänslighet kvarstår. Synnervsinflammationen används också vid diagnostiseringen. 

Det blir lättare att utesluta differentialdiagnoser. Individualiteten i sjukdomen gör att problem 

med ögonen visar sig i olika utsträckning och i olika former (Pagnotta, 2016) vilket också 

resultatet har visat på. Resultatet visar som tidigare nämnt på att symtom eller besvär ibland 

kan bli kvar och inte återgå tillsammans med synnervsinflammationen. Det handlar bland 

annat om en ovisshet, att få en sjukdom och inte veta om den kommer att försvinna eller om 

den kommer att sätta spår hos personen. Upplevelsen av hälsa kan i detta fall bli problematisk 

när personen inte vet hur framtiden kommer se ut (Pagnotta, 2016). 

Tröttheten beskrivs som bedövande och att den påverkar mycket i livsföringen. Upplevelsen 

var att den var svår att komma bort från och hantera. En studie visar att trötthet är det 
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vanligaste symtomet vid MS (Brenner & Piehl, 2016). Tröttheten beskrivs i studien som 

fysisk eller mental, vilket innebär en brist på energi i de vardagliga aktiviteterna. Studien 

visar också på att både det kognitiva och det motoriska kan påverkas i samband med 

tröttheten. Vidare vad som orsakade tröttheten var oklart och kan bero på diverse olika 

faktorer. Den kan uppstå helt spontant, men också på grund av yttre påverkan, till exempel 

infektion (Brenner & Piehl, 2016). Både resultatet och studien visar på att tröttheten är en stor 

del av livet hos en person med MS. Den påverkar hur personen lever och vilka beslut som tas 

för att personen ska orka. Detta påverkar i sin tur synen på hälsa och ohälsa (Brenner & Piehl, 

2016).

I resultatet framkom även att personerna med MS upplevde en utmaning att hantera 

informationen vid diagnostillfället, vilket ledde till olika typer av reaktioner. Förnekelse 

uppstod hos vissa vilket grundade sig i en rädsla över vad som skulle komma i framtiden. 

Någon tappade livslusten och en annan kände lättnad. Dessa känslor kan leda till att en 

person inte upplever hälsa vilket studien av Mattarozzi et al. (2016) visar då hälsan var det 

som inte rankades som något prioriterat eller något som var uppfyllt för personerna under den 

första perioden efter diagnosen. Fyra år efter diagnosen hade prioriteringarna ändrats en 

aning och hälsa rankades som näst viktigast efter familjen och personerna ansåg sig ha en 

bättre hälsa. En annan studie visar däremot att sjukdomen accepteras i första skedet oavsett 

vilken prognos som personen delges, det ska dock poängteras att personerna reagerar med 

chock och ångest (Moriya & Suzuki, 2011). Till skillnad från studien visar resultatet att en 

acceptans kring diagnosen och prognosen kommer först i det senare skedet. Samma studie 

visar också att de med milda och svaga symtom inte i så stor utsträckning såg sig som 

påverkade av diagnosen, eftersom symtomen var lindriga (Moriya & Suzuki, 2011). Dessa 

personer reagerade mindre negativt och mer optimistiskt inför sjukdomen och prognosen. 

Detta säger emot resultatet som visade på starka reaktioner oavsett allvarlighetsgraden på 

symtomen. Optimismen kom först i ett senare skede av sjukdomshanteringen. 

Den förnekelse som upplevdes enligt resultatet har även framkommit av en studie gjord av 

Fallahi-Koshknab, Ghafari, Nourozi och Mohammadi (2014) där diagnosen ansetts som så 

svår att hantera att det lett till en förnekelse av diagnosen. Samtidigt som en rädsla för vad 

sjukdomen skulle innebära uppstod. Dessa rädslor skapas delvis på grund av att personer ofta 

har falska farhågor på vad sjukdomen innebär innan de fått sin diagnos och förstått vad den 



28

innebär. Många tror till exempel att sjukdomen innebär en för tidig död eller att det är en 

självklarhet att de ska vara tvungna att sitta i rullstol resten av livet (Fallahi-Koshknab et al., 

2014). Resultatet visade inte bara att det fanns en svårighet i att hantera den information som 

gavs i samband med diagnosen utan visade också att ett sätt att hantera sin diagnos på var att 

söka upp så mycket information om diagnosen som var möjligt. Det är vanligt att 

nydiagnostiserade väljer att köpa böcker och tidningar som handlar om MS samt söker 

information på internet för att hitta information (Fallahi-Koshknab et al., 2014). En del går 

även på seminarium och kongresser som är relaterade till MS. Enligt Soundy et al. (2012) kan 

ett sådant agerande vara ett sätt att få tillbaka hoppet. 

Att acceptera sin sjukdom är enligt resultatet en möjlighet. I samband med acceptansen 

kommer hantering av symtomen och ovissheten kring sjukdomen. Det har dock visat sig i en 

studie att ovissheten är svår att lära sig leva med (Wilkinson, Das Nair, 2013). Att inte veta 

vad som kan hända med sin egna kropp i framtiden utgör grunden till en känsla av att inte ha 

kontroll över sin egna kropp. Känslan av att det inte finns någon utväg och att inte känna 

någon framtidstro beskrivs som oundviklig. Det tas också upp att oförutsägbarheten är 

individuell men att det triggar en negativ reaktion hos personer med MS (Wilkinson, Das 

Nair, 2013). Resultatet visade inte bara att acceptans var en möjlighet utan det visade även att 

vissa personer hade lättare för att acceptera sin MS än andra. De som kunde acceptera sin 

sjukdom upplevde en enklare vardag och en bättre hälsa än de som inte kunnat acceptera sin 

MS. Dock kan deras sätt att hantera och acceptera sin MS även bero på vilken prognos som 

givits. Några av personerna hade svårare symtom och ett sjukdomsförlopp som inte gick att 

behandla på samma sätt som resterande. Detta kan ha en betydelse i hur de kan eller inte kan 

acceptera sin sjukdom och hur deras hälsa sedan upplevs (Soundy et al., 2012). Vid 

personliga förluster har acceptans visat sig vara svårare att uppnå och en känsla av hopplöshet 

uppstå lättare. I resultatet framkom också att en del av att acceptera sin sjukdom handlade om 

att lära sig själv duga precis som man är, det har bland annat Dehgani, Dehghan Nayeri och 

Ebadi (2018) också fått fram i sin studie. I den studien har det framkommit att acceptans 

bland MS-sjuka handlar om att acceptera sin nuvarande situation, mänskliga interaktioner 

samt självreglering och självverkan. Att acceptera sin nuvarande situation handlar bland 

annat om att acceptera hur personerna är idag och vad de klarar av trots sin sjukdom 

(Dehgani, Dehghan Nayeri & Ebadi, 2018). 
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Resultatet visade på en bred omfattning av symtom vid MS och olika upplevelser av samma 

symtom. Det kan vara svårt att veta vilken omvårdnad patienter med MS behöver då det finns 

flera varianter av sjukdomen (Roman & Menning, 2017). Kontinuitet en viktig del i 

vårdandet av MS, vilket underlättar omvårdnadsprocessen. Vet sjuksköterskan vilka symtom 

och problem som patienten brukar ha är det lättare för patienten att känna förtroende och 

sjuksköterskan kan möta patientens behov. För att ett förtroende ska kunna byggas upp krävs 

det att sjuksköterskan visar på kunskap om sjukdomen och dess påverkan på vardagen 

(Encarnacao, Oliveira & Martins, 2018). Eftersom det är svårt att sätta upp en plan för 

patienter med MS är det av vikt att föra en dialog med patienten. Utifrån vilka behov, mål 

och vilka sociala omständigheter som finns så kan det sättas upp en omvårdnadsplan 

(Encarnacao, Oliveira & Martins, 2018).        

Resultatet visade att det finns en bred variation på symtom vilka påverkar personer med MS 

och deras liv och vardag på ett sätt som gör att de inte kan leva det liv de levde innan sin 

diagnos. Enligt Erikssons teori om hälsa innebär tecken på sjukdom ett hot mot hälsan 

(Eriksson, 1988, kapitel 5). I enlighet med resultatet i denna studie betyder det att hälsan hos 

personer med MS är speciellt hotad vid symtom. Vid svåra symtom var hälsa något svårt att 

uppleva. Eftersom Erikssons teori har flera nivåer innebär det inte att personer med MS inte 

kan uppleva hälsa enbart på grund av att de har sin sjukdom och upplever symtom. Om en 

person med en sjukdom till exempel upplever lycka kan personen fortfarande uppleva hälsa, 

vilket Eriksson (1988, kapitel 5) visar i sin modell (se figur 1). Resultatet visar tydliga 

exempel på att personer med MS kan uppleva lycka men att det kan krävas en process. I 

denna process handlade det mycket om att se det friska före det sjuka, vilket främjar 

upplevelsen av hälsa kopplat till Erikssons teori. De som inte kunde acceptera sin sjukdom 

och påbörja en sådan process hade svårare för att uppleva hälsa. Dock upplevdes det generellt 

hälsa, vilket kan tolkas som att personerna med MS befann sig någonstans i position A. 

Viktigt är också att komma ihåg att när sjukdomen får ta mer plats än vad personerna önskar 

finns risken för att personerna hamnar någonstans i position D. Vid diagnostillfället var det 

också vanligast att befinna sig i position D, men att när det gått att acceptera sjukdomen gick 

det att uppleva en annan typ av lycka vilket placerar dem i position A.  Förutfattade meningar 

och värderingar kring MS men också hälsa i stort kan påverka personernas upplevelse av 

hälsa. Resultatet visade att det var vanligt att personer med MS blev felaktigt bedömda 

utifrån sina symtom vilket orsakade förutfattade meningar och åsikter som inte var 

berättigade. Detta kan enligt Erikssons teori om hälsa påverka en persons upplevelse av hälsa 
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(Eriksson, 1988, kapitel 5). När en person påverkas av kulturella arv samt samhällets 

värderingar och attityder om sjukdomar påverkas personens uppfattningar av när hälsa och

ohälsa kan upplevas. 

Slutsats
Resultatet i studien visar att personer med MS generellt kan uppleva hälsa genom att 

acceptera sin sjukdom och lära sig hantera de svårigheter de ställs inför dagligen. Att 

acceptera sin sjukdom handlar inte bara om det uppenbara, att hantera sjukdomen, utan det 

handlar också om att skapa ett förtroende för sig själv och att skapa en trygghet. Vid 

diagnostisering förnekade de flesta sin sjukdom då det var svårt att hantera informationen 

som givits till dem, detta kan bland annat bero på en rädsla för sjukdomen. Rädslan för 

sjukdomen skapas bland annat av falska farhågor angående till exempel en för tidig död. 

Resultatet visar också att trots att det finns generellt vanliga symtom för MS så är 

symtombilden väldigt olika, vilket bidrar till att upplevelsen av hälsa är olika. Vidare 

forskning behövs inom vad som orsakar de olika upplevelserna av hälsa. 

Genom att veta vilka faktorer som är viktiga för att uppleva hälsa vid MS kan sjuksköterskan 

hjälpa patienten. Eftersom studien visade att en del i att uppleva hälsa är att lära sig hantera 

sin vardag och möta de svårigheter som personerna ställs inför dagligen kan sjuksköterskan ta 

reda på vilka svårigheter det handlar om för just den patient som sjuksköterskan behandlar. 

När de sedan har identifierats kan hjälpmedel och stöd sättas in. En annan viktig del var att 

kunna acceptera sin sjukdom. Där kan sjuksköterskan stötta patienten med samtal eller vid 

behov ordna kontakt med en kurator eller terapeut. För att underlätta sjuksköterskans arbete 

med att stärka patientens upplevelse av hälsa kan fortsatt forskning behövas för att få en 

djupare förståelse i vad det är som bidrar till att personer med MS kan hantera sin vardag 

samt hur personer med MS kan acceptera sin sjukdom. Eftersom prevalensen av sjukdomen 

inte blir mindre kommer det bli viktigare med insatser av sjuksköterskan i framtiden.

Självständighet 
Litteratursökning till bakgrund gjordes var för sig till alla delar. Sedan skrevs olika delar var 

för sig i samråd med varandra. Madeleine skrev delen om MS och om den teoretiska 

referensramen medan Axel skrev om hälsa samt om den självskattade hälsan. I 

metodavsnittet skrev Madeleine urval och datainsamlingen medan Axel skrev dataanalys och 
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etiska övervägande. Böckerna lästes var för sig för att sedan göra analysen tillsammans. Efter 

analysen skrevs resultatet tillsammans. Metod- och resultatdiskussionen är även den skriven 

tillsammans. Madeleine har i samråd med Axel gjort de bilagor och figurer som finns i 

arbetet. Slutsatsen är skriven av Madeleine i samråd med Axel. 
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Bilaga 1 Översikt över sökningarna i Libris 
Sökordskombinationer Sökdatum Antal 

träffar

Lästa 

sammanfattningar

Exkluderade 

böcker

Valda böcker

Multipel skleros 

patografi

2019-04-04

2019-04-10

2019-04-26

5 2 0 2

Multipel skleros biografi 2019-04-04

2019-04-10

2019-04-26

30 10 6 4

MS patografi 2019-04-04

2019-04-10

2019-04-26

4 2 0 2

MS biografi 2019-04-04

2019-04-10

2019-04-26

382 11 7 4
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Bilaga 2 Sammanställning av valda patografier
Vald patografi Multipel skleros

patografi, 5 
träffar

Multipel skleros 
biografi, 30 
träffar

MS patografi, 4 
träffar

MS biografi, 
328 träffar

Mitt år med MS: 

är jag botad nu?

- Nr 13 - Nr 4

Att få tillbaka 

sin framtid: en 

berättelse om att 

bli kroniskt sjuk 

och ändå frisk

Nr 2 Nr 4 Nr 2 Nr 2

Nr 129*

En näve grus Nr 5 Nr 20

Nr 29*

Nr 4 Nr 63

Nr 130*

Nr 191*

Stå upp, sitt ner, 

gå vidare: att 

känna sig frisk 

torts att man är 

sjuk.

- Nr 30 - Nr 79

*Elektronisk resurs
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Bilaga 3 Exempel på innehållsanalys
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori

”Jag hade så mycket rädsla i mig 

på den tiden. Det fanns så mycket 

ilska kvar i mig, så stort tvivel på 

allt, på livet, på framtiden, på min 

kropp. Ingen läkare kunde säga 

mig hur sjukdomen skulle 

utvecklas, det är så individuellt.”

Rädsla och ilska fanns. 

Tvivlade på allt. 

Ovisst kring vad som 

skulle hända.

Ovisshet Svårt att hantera 

diagnosen

Känsla av hälsa 

eller ohälsa

“Jag ser mig själv som en person

med en diagnos, en sjukdom, som 

ändå lever ett friskt liv fyllt av 

hälsa.”

En person med en 

diagnos som ändå 

lever ett friskt liv.

Insikt “Friskprocessen” 

ett sätt att växa 

med sin sjukdom

Känsla av hälsa 

eller ohälsa

“Min hjärna blir fort trött, och den

sortens utmattning går inte över 

som annan vanlig trötthet. Jag har 

märkt att det är bäst för mig att 

sluta innan tröttheten sätter in... 

Min hjärna måste vila ofta.”

Min hjärna blir fort 

trött och jag måste vila 

ofta.

Trötthet Upplevelse av 

symtom vid MS

Fysiska tecken på 

hälsa eller ohälsa

“När vi åkte till Memphis senast 

och skulle igenom passkontrollen, 

sa kontrollanten med en road 

blinkning till min man: She had a 

little too much to drink, huh? Dan 

fick förklara att jag hade MS. Att 

det var därför som mina händer 

skakade och jag gick osäkert.”

Passkontrollanten 

frågade om jag var 

full, varpå Dan 

förklarade att jag hade 

MS. 

Missförstådd Missförstådd av 

omgivningen

Värderingar och 

normer kring hälsa

“Den nya rullstolen är skön, 

ombonad på något sätt. Ett 

fantastiskt hjälpmedel som innebär 

frihet, eftersom jag nu kan tas ut 

på promenader igen. På samma 

gång får den mig att känna mig 

väldigt funktionshindrad. Fast det 

är jag ju.”

Rullstolen innebär 

frihet då jag kan 

komma ut. Samtidigt 

känner jag mig väldigt 

funktionshindrad.

Positiv 

inställning till 

hjälpmedel

Att vara beroende 

av hjälpmedel

Fysiska tecken på 

hälsa eller ohälsa


