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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Multipel skleros är den vanligaste sjukdomsorsaken till rörelsehinder hos unga 
vuxna i Sverige. Totalt lever omkring 12000 personer i Sverige med sjukdomen. Multipel 
skleros är en livslång sjukdom och orsaken är ännu inte helt känd. Sjukdomen angriper det 
centrala nervsystemet. Sjukdomen för med sig många olika symtom och innebär att leva med 
en kropp i förändring.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur det är att leva med multipel skleros. 
Metod: Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie där tre självbiografiska 
böcker, skrivna av tre kvinnor, utgjorde analysmaterialet. Innehållsanalysen gjordes enligt 
Graneheim och Lundmans (2008) tolkning. 
Resultat: I resultatet framkom sex kategorier och tio underkategorier. Huvudkategorierna var: 
1) Förnekelse, 2) Viljan att leva, 3) Förändrad fysisk förmåga, 4) Att vara igenkänd, 5) Skuld 
till närstående, 6) Ovisshet om framtiden. Resultatet visade att rädsla och oro var vanliga 
känslor för personen med multipel skleros. Sjukdomsförloppet är oförutsägbart och medförde 
oro för framtiden. Relationer påverkades i familjen då ändrade förutsättningar uppstod. 
Vårdpersonalens agerande och förhållningssätt visade sig vara av vikt för upplevelsen av 
sjukdomen. 
Slutsats: När en person får sjukdomen multipel skleros påverkas dennes upplevelser av sig 
själv, sin omgivning och framtiden. Upplevelser som ångest och uppgivenhet, förtvivlan och 
förnedring kom till följd av de kroppsliga förändringar som sjukdomen förde med sig. En 
förståelse för hur det är att leva med sjukdomen underlättar i bemötandet både för närstående 
och i vårdsituationen. För sjuksköterskan är det av vikt att ha förmåga att sätta sig in i hur det 
är att leva med sjukdomen MS för att kunna åstadkomma bra omvårdnad. 
 
Nyckelord: Multipel skleros, personliga narratives. 
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Inledning 
Sjukdomsförloppet hos personer med multipel skleros (MS) kan vara oförutsägbart och 

variera från person till person (Fong, Finlayson & Peacock, 2006). Symtomen som sjukdomen 

för med sig kan medföra avsevärda problem, det kan innebära bland annat att leva med 

ständig trötthet, smärta, rörelsehinder och nedsatt talförmåga (Ibid.). Vidare påstår Heiskanen, 

Pietilä och Vickerey (2011) att personer med MS kan ha lägre livskvalitet på grund av att de 

många gånger kan ha problem med den fysiska kroppsfunktionen. Olsson, Lexell och 

Söderberg (2008) menar att sjukdomen kan medföra olika begränsningar i vardagen, så som 

att sköta hygien och matlagning. Heiskanen et al. (2011) menar att depression och ångest 

också är något som kan förekomma vilket i sin tur kan medföra svårigheter i att upprätthålla 

sociala relationer. Buchanan, Minden, Chakravorty, Hatcher och Vollmer (2010) lyfter fram 

att sjukdomens progression är individuell vilket kan bidra till ovisshet om framtiden vad 

gäller arbetsliv, familjeliv och relationer. De understryker också att det finns allt för få studier 

som uppmärksammar hur det är att leva med sjukdomen MS. Golla, Galushko, Pfaff och 

Voltz (2011) påvisar att personer med MS upplever att sjukvårdspersonal saknar insikt i hur 

det är att leva med MS. Golla et al. (2011) anser vidare att det är av vikt för sjukvårdspersonal 

att ha förståelse för vad MS innebär, detta för att personer med MS ska kunna bemötas inom 

sjukvården på ett optimalt sätt. Mot bakgrund av ovanstående litteraturgenomgång är det 

därför av vikt att kommande studie som belyser hur det är att leva med MS genomförs. 

Bakgrund 

Multipel skleros 
Enligt Fagius, Andersen, Hillert, Olsson och Sandberg (2007) är MS den vanligaste 

sjukdomsorsaken till rörelsehinder hos unga vuxna i Sverige. Totalt lever omkring 12000 

personer i Sverige med sjukdomen. MS är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män och de 

som får diagnosen är ofta i åldern 20-40 år (Ibid.). Fagius et al. (2007) beskriver MS som en 

livslång sjukdom och orsaken är ännu inte helt känd. Sjukdomen angriper det centrala 

nervsystemet, CNS, genom att engagera nervbanor som är myeliniserade samt de gliaceller 

som bildar myelinet. Myelinet utgör ett skydd runt nervbanan och medför att den elektriska 

nervimpulsen kan fortledas med en högre hastighet. Det bildas inflammationer och ärr på 

nervtrådarna vilket gör att impulser inte kommer fram som de ska. Fagius et al. (2007) tar 

även upp att personer som får sjukdomen MS, kan det första insjuknandet ske akut. Personen 



kan få känselbortfall, synfältsbortfall, domningar och muskelsvaghet. Kroppsfunktioner som 

blir påverkade avspeglas av de nerver som blir engagerade. Sjukdomsförloppet kan te sig 

olika för olika personer. Det finns olika former av MS, vissa personer drabbas lindrigare än 

andra, de har färre och lättare skov och därmed mindre funktionsbortfall. Ett skov innebär att 

sjukdomen kommer i perioder med besvär. Andra har en snabb sjukdomsutveckling och kan 

bli invalidiserade inom loppet av några få år. Även om personen kan bli helt eller delvis 

återställd efter ett skov, blir personen totalt sett en aning sämre efter varje sådan episod. 

Förutom att nya funktionsbortfall uppstår kan tidigare symtom förvärras ytterligare. Flera 

vanliga symtom som förekommer är smärta, motoriska störningar, yrsel, illamående och 

trötthet. Vissa personer kan också få symtom som talsvårigheter samt problem med miktion 

och tarmtömning. Diagnosen ställs genom att prov tas från likvor och med hjälp av 

magnetröntgen av hjärna och ryggmärg där eventuella MS-plack kan påvisas. I dagsläget 

finns det inte någon kurativ behandling för personer med MS. Medicineringen har som mål att 

hämma inflammationen i CNS. Det finns också medicinering som riktar sig mot att behandla 

symtomen. Regelbunden rehabilitering som tillexempel sjukgymnastik och arbetsterapi är 

också en viktig del i behandlingen för att bibehålla kroppens rörlighet i det dagliga livet 

(Ibid.).  

Upplevelser i det dagliga livet 
Erikson (1991) beskriver upplevelse som något helt subjektivt och kan inte fullt ut förstås av 

någon annan. Upplevelsen beror på tidigare erfarenheter och på hur självmedveten personen 

är. Hela människan är delaktig i en upplevelse och kan inte beskrivas specifikt då den varierar 

från människa till människa. Upplevelser är något som ständigt pågår under hela vår livstid 

och påverkar vårt dagliga liv (Ibid.). I aktuellt arbete, som syftar till att belysa upplevelser av 

att leva med MS, används Eriksons tolkning av upplevelse. Golla et al. (2011) menar att det är 

nödvändigt att utgå från ett helhetsperspektiv i bemötandet av personer med MS. Detta är en 

förutsättning för att personen med MS ska uppleva sina behov uppfyllda i vardagen. Vidare 

beskriver Carnevali (1990) att det finns två huvudkategorier som beskriver behoven i det 

dagliga livet. Dessa är dagligt liv och funktionellt hälsotillstånd. Här relateras alltid den ena 

kategorin till den andra, vilket innebär att båda perspektiven krävs för att bilda en uppfattning 

om att tillfredsställa behov i dagligt liv. Carnevali (1990) påstår vidare att perspektivet av 

dagligt liv kan delas in i fem kategorier. Dessa är aktiviteter i dagligt liv, händelser i dagligt 

liv, krav i dagligt liv, miljö och till sist värderingar och trosuppfattning. Det andra viktiga 

begreppet som Carnevali utgår från vid omvårdnadsperspektivet är funktionellt hälsotillstånd. 



Utifrån vilken betydelse det funktionella hälsotillståndet har för personen, uppfattas vilka krav 

som kan ställas i dagligt liv (Ibid.). Mot bakgrund av ovan är det av vikt att ha förståelse för 

att människors upplevelser är individuella och unika. Genom att inta ett holistiskt 

förhållningssätt underlättar det förståelsen för hur personer upplever att leva med sjukdomen 

MS. 

Leva med multipel skleros 
Olsson et al. (2008) hävdar att leva med MS kan medföra ängslan och oro på grund av 

ovissheten om sjukdomen och därmed hur personens vardag kommer att utvecklas. Att leva 

med MS innebär att leva med en kropp i förändring. Olsson et al. (2008) menar att detta ger 

konsekvenser även för det psykiska välbefinnandet. Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suseryd, och Fagereberg (2003) är människans kropp ständigt närvarande, genom den 

upplever människan både sig själv och omvärlden. Kroppen är därmed något levande i 

motsats till att bara vara ett ting. Kroppen bär på människans livshistoria och självbild. Den 

vårdvetenskapliga förståelsen menar att kroppen rymmer känslor och är medlet för kontakt 

med omvärlden. Förändringar i människans kropp medför förändring i tillgången till livet, 

vilket anses vara tydligt för människor i samband med en livslång sjukdom (Ibid.). MS, är en 

livslång sjukdom, som när den väl drabbat personen, följer personen resten av livet (Fagius et 

al. 2007). 

 

Olsson et al. (2008) menar att i de flesta fall dröjer det lång tid innan diagnosen MS fastställs. 

Fram till dess har personen sannolikt känt att det är någonting i kroppen som inte står rätt till, 

vilket naturligt många gånger kan ha väckt både oro och ångest (Ibid.). Fagius et al. (2007) 

menar att det ofta är svårt att acceptera sjukdomen då många som drabbas är unga vuxna och 

befinner sig mitt i den fas i livet då de frigör sig från sina föräldrar och står i begrepp att 

bygga upp ett självständigt vuxenliv. När väl sjukdomen är konstaterad kommer personen 

gradvis att inse vilka konsekvenser den kan få för framtiden eller vilka kroppsfunktioner som 

kommer att påverkas (Ibid.). Noseworthy, Lucchinetti, Rodriguez och Weinshenker (2000) 

beskriver att sjukdomen innebär att leva med symtom som kan variera kraftigt mellan olika 

personer. Det kan vara störningar i motoriken, som till exempel talsvårigheter och oförmåga 

att styra viljestyrdra rörelser. Även sensoriska symtom som till exempel känselbortfall, 

domningar och stickningar i olika kroppsdelar kan vara vanligt förekommande. Problem med  

tarmfunktionen kan göra att personen har svårt att viljestyrt reglera tarmtömningen . Det 

förekommer även att sjukdomen för med sig problem som till exempel sexuell dysfunktion, 



trötthet och smärta (Ibid.). Moore (1995) beskriver att nedsatt urinblåsfunktion på grund av 

nervpåverkan är vanligt förekommande bland personer med MS. Moore (1995) menar vidare 

att detta kan påverka personens livskvalitet i det dagliga livet. Det kan till exempel innebära 

att ofrivillig blåstömning kan bidra till sexuella problem hos personer med MS (Ibid.). Koch 

och Kelly (1999) tar i sin studie upp att urininkontinens upplevs som ett tabubelagt område 

hos kvinnor med sjukdomen MS (Ibid.).  

 

Leventhal, Meyer och Nerenz (1980) visade att psykiskt välbefinnande påverkades av fysiska 

funktionsnedsättningar och kroppssmärta. Trots att personer med MS upplevde varierade 

fysiska symtom som påverkade deras dagliga liv så upplevdes den pysiska hälsan som det 

största bekymret. Deras upplevelser av hur allvarlig sjukdomen var påverkades av olika 

faktorer som till exempel deras sjukdomsupplevelser, funktionsnedsättningar och sjukdomens 

utvecklingstakt (Ibid.). Johansson, Ytterberg, Claesson, Lindberg, Hillert, Andersson, Widen 

och von Koch (2007) belyser att kunskapen om hur personer med MS upplever sin sjukdom 

över tid är knapphändig men är avgörande för att kunna bemöta personen på ett 

individanpassat sätt. (Ibid.). 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av personer med multipel skleros 
Almås och Johansen (2009) menar att omvårdnaden av patienter med MS bör anpassas till de 

individuella behoven. I vissa fall kan det bli nödvändigt att personen blir vårdad av ett 

specialiserat team. Ett sjukvårdsteam som består av allt från neurologer, sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer till psykologer kan bli betydelsefullt. Dessutom är 

det stor fördel att personen får möjlighet att ha kontakt med samma sjukvårdspersonal hela 

tiden och att det finns någon som är huvudansvarig för omvårdnaden. Almås och Johansen 

(2009) menar vidare att en av sjuksköterskans väsentligaste uppgifter i förhållande till 

personen med MS, är att bevara hoppet om att tillhöra den som inte blir så hårt drabbad. För 

sjuksköterskan är det viktigt att förmedla en känsla av framtidshopp till personen samtidigt 

som det är lika viktigt att vara saklig och realistisk. Ett optimistiskt förhållningssätt är 

nödvändigt för att patienten ska kunna fortsätta kämpa istället för att ge upp. Sjuksköterskan 

kan vara ett viktigt stöd för både personen och de närstående. Sjuksköterskan måste också 

alltid finnas närvarande om personen vill prata om något som bekymrar dem. I en sådan 

situation bör sjuksköterskan ha insikt i att sjukdomsprocessen kan vara både smärtsam och 

måste få ta tid. Almås och Johansen (2009) poängterar att det ställs många och höga krav på 

sjuksköterskan i samband med omvårdnaden till personer som lever med MS. Det gäller att 



hjälpa personen att bevara sitt egenvärde och sitt oberoende så långt som möjligt. Det kan till 

exempel handla om att personen ska få besluta om saker och ting som rör honom själv i 

längsta möjliga mån. Ju längre sjukdomen har gått, desto sämre har kanske 

kroppsfunktionerna blivit samtidigt som hjälpbehovet ökat. Sjuksköterskans roll och 

förhållningssätt till personen kommer med tiden att få allt större betydelse för hur personen 

upplever situationen då behovet av hjälp ökar. Almås och Johansen (2009) fastslår att 

sjuksköterskan bör anpassa hjälpen efter personens vanor, samtidigt som det är lika viktigt att 

visa personen tillit och respekt. För många som lever med MS kan det finnas en rädsla över 

att bli övergiven av sina närstående. Kanske har sjukdomen utvecklats så långt att familjen 

hamnat i en ond cirkel där personen och hennes närstående slitit hårt på varandra. Här handlar 

det om att sjuksköterskan ska ha en förmåga till att göra livet lättare även för familjen, för att 

livet också ska bli lättare för personen med MS (Ibid.). 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa hur det är att leva med sjukdomen multipel skleros. 

Metod 
Metodens valdes med tanke på studiens syfte som var att belysa hur det är att leva med MS. 

Metoden som användes var kvalitativ litteraturstudie där underlaget var självbiografiska 

böcker. Den kvalitativa metoden bidrog till att skapa en fördjupad förståelse för individers 

upplevelser. Dahlberg et al. (2003) menar att den framhåller ett holistiskt synsätt, som är 

avgörande för att få en förståelse för människan i ett helhetsperspektiv. Dahlberg et al. (2003) 

får medhåll av Polit och Beck (2012) som också menar att kvalitativa studier ger en djupare 

förståelse för personers upplevelser, känslor och erfarenheter. Skälet till att självbiografiska 

böcker valdes som underlag i studien var att få personer med MS egna ord på hur det är att 

leva med sjukdomen. Dahlborg-Lyckhage (2012) menar att självbiografier fångar en djup 

förståelse för upplevelser, vilket är anledningen till att självbiografiska böcker användes. 

Urval och datainsamling 
Till aktuell studie nyttjades Libris bibliotekskatalog då den finns tillgänglig på Blekinge 

Tekniska Högskola. Sökorden som användes var Multipel Skleros och Personliga narratives. 

Dessa sökord ledde fram till materialet som krävdes för att uppnå syftet med studien. 

Inklusionkriterier som användes var att böckerna skulle vara självbiografier som beskriver hur 



det är att leva med MS. Detta för att få möjlighet att ta del av självupplevda berättelser om hur 

det är att leva med sjukdomen. Ett annat inklusionskriterie var att självbiografin skulle vara 

skriven av personen själv. Detta för att undvika att någon annan har tolkat personens 

upplevelse. Boken skulle vara skriven på svenska, för att undvika översättning från ett språk 

och på så vis minska risken för påverkan på innehållet. Syftet var att komma så nära 

författarnas egna upplevelser av att leva med MS som möjligt. Böcker som var äldre än 15 år 

exkluderades. Gränsen sattes då önskemålet var att fånga upplevelser i nutid och göra det 

lättare att relatera till författarna i böckerna. Resultatet av sökningen i Libris sökkatalog gav 

11 träffar. Av dessa 11 träffar föll en bort då det inte var en bok. Ytterligare fyra föll bort då 

de var äldre än 15 år. Av de 6 böcker som återstod valdes tre böcker bort då en av dem 

fokuserade på tekniska hjälpmedel för funktionshindrade personer, en annan bok valdes bort 

då den var skriven av två författare och den tredje valdes bort på grund av att boken fokuserar 

på omgivningens upplevelser av författaren. Slutligen återstod tre böcker som stämde bra 

överens med satta kriterier. Dessa kom att bli underlag för arbetet och en grund för resultatet. 

Litteraturunderlag 
Böckerna som kommer att användas i aktuell litteraturstudie är Blues av Louise Hoffsten, 

Motljus av Franciska Darnell samt Stå upp sitt ner gå vidare av Ewa Helmersson. Nedan 

följer en beskrivning av de utvalda författarna och en kort summering av innehållet i deras 

böcker.  

Blues av Louise Hoffsten, 1998 

Louise Hoffsten vill med sin bok, som kom ut 1998, beskriva hur det kan vara att leva med 

sjukdomen MS. När Louise Hoffsten var 31 år var hon mitt uppe i livet och i hopp om att få 

genombrott som sångerska i USA. Det var då hon fick beskedet om diagnosen MS. I boken 

beskriver Louise hur hela hennes livssituation plötsligt skakas om. Med boken vill hon dela 

med sig av upplevelser av sin sjukdom men också om kärleken och sin karriär.  

Motljus - med MS som följeslagare av F. Darnell, 1999 

Franciska Darnell kom ut med sin bok år 1999, där hon berättar om hur det kan vara att leva 

med en kronisk sjukdom som MS. När hon var 39 år och tvåbarnsmamma får hon veta att hon 

har MS efter att ha levt med symtom i flera år. I boken skriver hon om sina upplevelser under 

sjukdomens förlopp. Läsaren får ta del av många tankar och funderingar om hur livet kan 

vändas upp och ner i samband med besked om en livslång sjukdom. Franciska skriver till de 



som har förutfattade meningar om livet, särskilt om du tror att livet kommer att ta slut om du 

skulle hamna i rullstol. Hon menar att livet alltid har två sidor, även en positiv.  

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

Helmersson är född 1968 och lever i Stockholm med sin familj. Hon gjorde snabb karriär som 

ståuppkomiker både i Sverige och utomlands. Mitt i livet, 1993 får hon diagnosen MS. Hon 

har varit mycket sjuk men känner sig idag frisk och lever ett gott liv trots sin sjukdom. Eva 

vill med sin bok förmedla vikten av att lära känna sig frisk trots sjukdom, hon vill lära ut att ta 

vara på livet och göra det bästa möjliga av varje dag.  

Analys 
Analysmetoden som användes för att analysera texten i självbiografierna var kvalitativ 

innehållsanalys. I aktuell studie har metoden använts enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

tolkning. Innehållsanalysen gjordes med manifest ansats som enligt Graneheim och Lundman 

(2004) innebär att hanteringen av texterna ska vara så textnära som möjligt. Tolkningar av 

textmaterialet undviks. Graneheim och Lundman (2004) menar vidare att analysprocessen 

genomförs i ett antal olika steg. Nedan följer en beskrivning av förfarandet av 

analysprocessen utifrån Graneheims och Lundmans beskrivning. Första steget innebar att de 

aktuella självbiografierna lästes igenom ett flertal tillfällen, enskilt. Detta görs enligt 

Graneheim och Lundman för att få en översiktlig uppfattning om textmaterialets innehåll. I 

samband med det togs meningsenheter ut som ansågs svara mot arbetets syfte. I tredje steget 

jämfördes och diskuterades de framtagna textenheterna gemensamt till dess att en samsyn 

uppnåtts om vilka meningsenheter som svarade på studiens syfte. I steg fyra kondenserades de 

utvalda meningsenheterna. Det innebär enligt Graneheim och Lundman att meningarna 

kortades ner till mindre enheter som innehåll kärnan i analysenhetens budskap. Se tabell 1. 

Under hela arbetet var studiens syfte vägledande vilket innebar att textenheterna som valdes 

ut beskrev hur det är att leva med MS. Texterna behandlades i sin helhet utifrån sitt 

sammanhang för att så långt som möjligt bevara författarnas eget budskap. För att bibehålla 

författarnas budskap inkluderades även meningsenheternas omgivande text. Därefter 

kondenseras meningsenheterna. Kondenseringen innebär enligt Graneheim och Lundman att 

de meningsbärande enheterna kortas ner till mindre enheter där budskapet i texten bevaras. 

Meningar som hade liknande budskap om hur det är att leva med MS placerades därefter 

under samma kod. I sista steget jämfördes kodernas skillnader och likheter och blev till 

underkategorier som sedan resulterade i kategorier. Slutligen ledden denna del av arbetet fram 



till fyra huvudkategorier och fyra underkategorier. Analysförfarandet kom att bli en process 

som innebar att arbeta mellan de olika stegen i flera omgångar. Det innebar att det blev 

nödvändigt att gå tillbaka till meningsenheterna för att kontrollera innehållet för att sedan åter 

jobba framåt i processen.  

 

Exempel på meningsenhet som kondenseras, kodas och kategoriseras: 

Meningsenhet

  

 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Var det det här 

som väntade 

mig? Var det så 

här min framtid 

skulle komma att 

se ut? Jag var 

rädd för vad som 

skulle ske om jag 

blev riktigt dålig 

(Hoffsten, 1998, 

s.49) 

 

Vad väntar 

mig? Hur ser 

min framtid ut? 

Rädsla för att 

bli riktigt dålig 

Vad väntar i 

framtiden? 

Om jag blir 

riktigt dålig? 

Rädsla för 

försämring 

Ovisshet om 

framtiden 

Rädsla för hur 

snabbt sjukdomen 

skulle utveckla 

sig? 

... Hur skulle det 

bli i framtiden? 

Hur skulle mitt 

liv bli? (Darnell, 

1999, s.19). 

 

Rädsla för 

sjukdomens 

utveckling. Hur 

skulle livet se 

ut i framtiden? 

Rädsla för 

sjukdomen i 

framtiden. 

Rädsla för 

försämring 

Ovisshet om 

framtiden 

Jag är livrädd att Livrädd för att Bli orörlig? Rädsla för Ovisshet om 



skovet skall göra 

mig orörlig för 

all framtid. Jag 

undrar vad som 

skall sluta 

fungera härnäst. 

(Hoffsten, 1998, 

s. 133). 

bli orörlig. Vad 

skall sluta 

fungera? 

Vad slutar 

fungera? 

försämring framtiden 

Min kropp har 

svikit mig men 

jag måste ändå 

leva i den här 

kroppen tills jag 

dör. (Hoffsten, 

1998, s.119). 

Kroppen har 

svikit , men 

måste leva i 

den tills jag 

dör.  

Kroppen svek, 

men måste 

leva tills jag 

dör 

Välja livet Viljan att leva 

När jag står med 

kniven mot 

strupen är valet 

lättare än jag tror 

och viljan att leva 

kan vara starkare 

än min 

uppgivenhet och 

förtvivlan. 

(Darnell, 1999, s. 

86). 

Med kniven 

mot strupen är 

valet lättare. 

Viljan att leva 

var starkare än 

uppgivenhet 

och förtvivlan. 

Viljan att leva 

var starkare än 

tanken på 

döden 

Välja livet Viljan att leva 

Det kan inte vara 

möjligt att jag har 

den här 

sjukdomen. Det 

händer kanske 

andra människor 

men inte mig. 

Det kan inte 

vara möjligt. 

Det händer 

andra inte mig. 

Inte möjligt. 

Händer inte 

mig. 

Händer inte mig. Förnekelse 



(Hoffsten, 1998, 

s.23). 

Beskedet var så 

overkligt och 

skrämmande att 

jag valde att 

förneka min 

sjukdom under 

många år. 

(Helmersson, 

2010, s.29). 

Beskedet var 

overkligt och 

skrämmande. 

Förnekade 

sjukdomen 

många år. 

Beskedet var 

skrämmande. 

Förnekade 

sjukdomen. 

Händer inte mig 

 

Förnekelse 

Jag hade mycket 

svårt att 

acceptera min 

sjukdom 

(Darnell, 1999, 

s.50). 

Svårt att 

acceptera 

sjukdom.  

Svårt att 

acceptera.   

Händer inte mig 

 

Förnekelse 

Skovet skulle 

kanske göra min 

vänsterarm 

obrukbar för 

livet. (Hoffsten, 

1998, s.130). 

Kanske blir 

min vänsterarm 

obrukbar 

Vänsterarm 

obrukbar 

Obrukbar kroppsdel Förändrad 

fysisk förmåga 

Jag har inte 

lyckats gå på 

toaletten på flera 

dagar. Det gick 

trögt att kissa och 

det andra gick 

inte alls. 

(Hoffsten, 1998, 

s. 81). 

Inte lyckats gå 

på toaletten. 

Gick trögt. 

Kan inte gå på 

toaletten 

Eliminationsproblem Förändrad 

fysisk förmåga 

Munnen fortsatte Munnen kunde Kunde inte Talsvårigheter Förändrad 



att forma flera 

bokstäver. Men 

jag kunde inte för 

mitt liv sätta ihop 

dem till ord och 

meningar. 

(Hoffsten, 1998, 

s.20). 

inte sätta ihop 

till ord och 

meningar 

sätta ihop 

meningar 

fysisk förmåga 

Fortfarande hade 

inte yrseln gett 

med sig och nu 

hade jag tröttnat 

på att ständigt 

vara snurrig i 

bollen (Hoffsten, 

1998, s.15). 

Fortfarande 

yrsel. Trött på 

att vara snurrig 

Känna sig 

snurrig 

Yrsel Förändrad 

fysisk förmåga 

Dessutom hade 

min ena hand 

plötsligt börjat 

kittlas och sticka. 

Jag minns att jag 

hela tiden måste 

känna efter hur 

det kändes på 

huden och om det 

blivit någon 

försämring. 

(Darnell, 1999, s. 

58). 

Min ena hand 

började 

plötsligt kittlas 

och stickas. 

Måste känna 

om det blivit 

någon 

försämring 

Kittlas och 

sticks i handen 

Domningar Förändrad 

fysisk förmåga 

Spelningen gick 

bra men under 

sista låten 

började jag 

Under sista 

låten började 

jag gråta. Det 

var av ren 

Började gråta 

av utmattning 

Trötthet Förändrad 

fysisk förmåga 



plötsligt gråta. 

Publiken trodde 

förmodligen att 

det var för att jag 

var så berörd 

men det var ren 

utmattning. Jag 

var så trött att jag 

kände mig 

svimfärdig. 

(Hoffsten, 1998, 

s.62). 

utmattning. Jag 

var så trött 

Jag är glad om 

jag kan bli 

behandlad av en 

läkare jag känner 

igen och slippa 

förklara allt för 

mycket om igen. 

(Darnell, 1999, 

s.35). 

Glad att bli 

behandlad av 

läkare jag 

känner. Slipper 

förklara om 

igen 

Bli behandlad 

av någon som 

känner mig 

Kontinuitet i vården Att vara 

igenkänd 

Det personliga 

bemötande har 

alltid varit viktigt 

för mig och jag är 

till naturen av det 

slaget att jag vill 

ha en tydlig nära 

och öppen 

kontakt med dem 

som ingår i mitt 

team. (Darnell, 

1999, s.104). 

Personligt 

bemötande är 

viktigt samt 

nära och öppen 

kontakt till dem 

i mitt team 

Personligt 

bemötande, 

samt nära och 

öppen kontakt 

är viktigt 

Personligt 

bemötande  

Att vara 

igenkänd 



Jag kände att jag 

svikit alla mina 

personer som 

varit viktiga i 

mitt liv. Jag 

skämdes 

fruktansvärt 

mycket. Det här 

var mitt fel. 

Svikit personer 

i mitt liv. 

Skämdes 

mycket. Det 

var mitt fel 

Svikit 

personer i min 

närhet. Det var 

mitt fel 

Känsla av att svika 

 

 

Skuldkänslor 

till närstående 

Hur skulle det gå 

för min man när 

jag blir sämre. 

Skulle han 

behöva ta hand 

om allt när jag 

inte längre 

kunde? 

Hur skulle det 

gå för min 

man? Skulle 

han behöva ta 

hand om allt? 

Hur skulle det 

gå? Min man 

ta hand om 

allt? 

Känsla av att svika Skuldkänslor 

till närstående 

 

 Tabell 1. Meningsenhet som kondenserats, kodats och kategoriserats. 



Etiskt övervägande 
All forskning ska enligt Olsson och Sörensen (2011) vara etiskt genomtänkt (Ibid.). 

Författarna till böckerna, som valts att ingå i aktuellt arbete, har låtit publicera sina böcker. 

Detta gör att materialet är tillgängligt för allmänheten. Metoden som används syftar till att i så 

stor utsträckning som möjligt avspegla böckernas innehåll som beskriver självupplevda 

upplevelser och erfarenheter. I arbetsprocessen kommer det att strävas efter att i så liten 

utsträckning som möjligt inte göra några tolkningar på innehållet. Detta eftersom det är 

författarnas egna upplevelser som ska uppmärksammas. 

Resultat 
Resultatet av analysen resulterade i sex kategorier och totalt tio underkategorier, se Figur 1. I 

resultatet har citat används för att styrka trovärdigheten i resultatet samt att ge en levande och 

beskrivande bild.  
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Figur 1. Resultat, kategorier och underkategorier 

Att leva med MS 

Ovisshet om framtiden 

Skuldkänslor till 

närstående 

Att vara igenkänd 

Förändrad fysisk 

förmåga 

Viljan att leva 

Förnekelse 

Personligt bemötande 

Kontinuitet i vården 

Smärta 

Sömnsvårigheter 

Trötthet 

Domningar 

Yrsel 

Talsvårigheter 

Eliminationsproblem 

Obrukbar kroppsdel 



Förnekelse 
Ur analysen framkom att sjukdomsbeskedet var en stor och omvälvande händelse och starten 

för de känslor som kom att följa i sjukdomens spår. Det framkom tydligt att rädsla och oro 

upplevdes i samband med beskedet av diagnosen och att förnekelse blev en första reaktion för 

att hantera sin situation. De valde att hitta andra förklaringar och orsaker till att förklara sina 

symtom. Kanske var de utmattade av arbete eller var det en tillfällig infektion de fått, inte en 

allvarlig neurologisk sjukdom. Misstankar om att fel diagnos ställts uppstod. Symtomen 

upplevdes som tillfälliga och hade en annan förklaring, samtidigt som en gnagande känsla av 

att något inte stod rätt till gjorde sig påmind. I analysen framkom även att bilden av 

sjukdomen författarna hade var någonting som andra fick, inget som drabbar just mig 

(Darnell, 1999; Helmersson, 2010; Hoffsten, 1998). Darnell (1999) uttryckte det som att det 

var något som äldre människor fick, som sedan hamnade i rullstol (Ibid.). I analysen framgick 

att samtliga författare upplevde det mycket svårt att acceptera beskedet den dagen läkaren 

berättade att de fått diagnosen MS. Upplevelsen i samband med sjukdomsbeskedet skildrades 

i jämförelse med att hela livet vändes upp och ner och att ingenting längre var sig likt 

(Darnell, 1999; Helmersson, 2010; Hoffsten, 1998). 

Det kan inte vara möjligt att jag har den här sjukdomen. Det händer 

kanske andra människor men inte mig, tänkte jag. Inte mig (Hoffsten, 

1998, s.23). 

Ur analysen framkom att sjukdomsbeskedet bidrog till känslor av rädsla och obehag. 

Dessutom var rädslan och ovissheten om vad som hände i kroppen ständigt närvarande. Dessa 

starka upplevelser var bidragande faktorer till en mycket svår situation (Darnell, 1999; 

Helmersson, 2010; Hoffsten, 1998). 

Beskedet var så overkligt och skrämmande att jag valde att förneka min 

sjukdom under många år (Helmersson, 2010, s.29). 

Helmersson (2010) menar på att rädslan som uppstår vid sjukdomsbeskedet kan vara farligare 

än sjukdomen i sig och att förnekelse är ett sätt att skydda sig emot den obehagliga 

verkligheten. 



Viljan att leva 
Efter en tid fanns ingen annan utväg än att sakta men säkert förhålla sig till de nya 

förutsättningarna då sjukdomen var ett faktum. Att undan för undan lyfta på locket till det 

okända och skrämmande genom att sätta sig in i vad sjukdomen innebar var omtumlande och 

svårt. En strävan efter att behålla kontrollen över sitt liv och sina åtaganden i livet stod i 

konkurrens med de ständiga symtomen som gjorde sig påminda. Tankar om döden som en 

befrielse fanns ibland som ett alternativ, men dessa tankar resulterade ändå i en lust att välja 

livet och uppskatta det som var gott (Darnell, 1999; Helmersson, 2010; Hoffsten, 1998). 

När jag står med kniven mot strupen är valet lättare än jag tror och viljan 

att leva kan vara starkare än min uppgivenhet och förtvivlan (Darnell, 

1999, s.86). 

När sjukdomen slutligen accepterats lärde de sig så småningom att förhålla sig till de nya 

förutsättningar som följde i vardagen. Att sätta upp realistiska förväntningar och att lägga 

större vikt vid de funktioner som fortfarande fungerade hjälpte dem till en mer positiv bild av 

sin situation. Detta gav upplevelser i form av kontroll och självständighet. För att få dagen att 

fungera var det en förutsättning att noggrant planera och prioritera dagens aktiviteter och 

uppgifter. Begränsningarna som sjukdomen förde med sig gjorde det inte längre möjligt att 

leva på samma sätt som tidigare (Darnell, 1999; Helmersson, 2010; Hoffsten, 1998). 

Helmersson, (2010) går till och med så långt i sin berättelse att hon menar att det är bara du 

själv som bestämmer hur du väljer att må. 

Kanske kommer jag aldrig att få uppleva ett botemedel men jag tänker inte 

bara sitta och vänta på att det ska ske. Jag tänker fortsätta att göra sådant 

som får mig att må bra. Hitta min egen medicin (Hoffsten, 1998, s.165). 

Förändrad fysisk förmåga 
Ur analysen framkom ett flertal olika fysiska förändringar som beskrivs under stycket 

förändrad fysisk förmåga. De olika underkategorierna som framkom var obrukbar kroppsdel, 

eliminationsproblem, talsvårigheter, yrsel, domningar, trötthet, sömnsvårigheter och smärta. 

Symtomen gav upplevelser som till exempel ångest och uppgivenhet. Kroppen hade svikit, de 

var nu fångna i sin egen kropp. Det blev allt svårare att kunna slappna av och samtliga 

berättar att det kändes fruktansvärt förnedrande när kroppen inte ville lyda. Ett symtom som 

var starkt förknippat med förnedring var risken för att drabbas av inkontinens. Att inte ha 



kontroll över sin urin och avföring bidrog till en stor förtvivlan. Vidare framkom att 

upplevelser som yrsel och känselbortfall till slut blev väldigt frustrerande. Symtomen ville 

inte ge med sig utan var ständigt närvarande. Upplevelser som uppstod när talsvårigheter 

infann sig medförde att de kände stor frustration och sorg (Darnell, 1999; Helmersson, 2010; 

Hoffsten, 1998).  

Spelningen gick bra men under sista låten började jag plötsligt gråta. 

Publiken trodde förmodligen att det var för att jag var så berörd men det 

var ren utmattning. Jag var så trött att jag kände mig svimfärdig. Jag tog 

för givet att det var jetlagen som spökade och att jag nog skulle känna mig 

piggare inom ett par dagar. Men det gjorde jag inte (Hoffsten, 1998, 

s.62). 

Samtliga författare var relativt unga när sjukdomen slog till och berövade dem olika 

kroppsfunktioner. De beskriver att den kom smygande med nyckfulla symtom. Osynlig kom 

den och slog till, rädslan för vad som nästa gång skulle drabba dem var överhängande. 

Besvikelsen var enorm dagen de upptäckte att sjukdomen väckts till liv igen och gett nya 

symtom, att kroppen återigen blivit drabbad. Upplevelser beskrevs så som att allting skakade 

och vibrerade inuti kroppen då rörelseförmågan i benen hastigt avtog. Tröttheten beskrevs 

som något ständigt närvarande och ibland mycket svår att bemästra. (Darnell, 1999; 

Helmersson, 2010; Hoffsten, 1998). Darnell (1999) beskrev känslan av utsatthet som om det 

var att leva utan hud och skyddande murar.  

Dessutom hade min ena hand plötsligt börjat kittlas och sticka. Jag minns 

att jag hela tiden måste känna efter hur det kändes på huden och om det 

blivit någon försämring. Jag var verkligen livrädd för ytterligare 

försämringar (Darnell, 1999, s.58). 

Ständiga försök till att bevara kontrollen av kroppens förmåga ledde trotts tappra försök till att 

de blev hänvisade till ett beroende av hjälpmedel, omvårdnad och närståendes stöttning. Tider 

av bättre fysiska funktioner ingav hopp om att kunna förbli självständiga följt av besvikelser 

när bakslag i form av nya symtom dök upp. Att bli beroende av mediciner och att behöva leva 

efter ett inrutat tidschema på grund av nedsatt fysisk förmåga upplevdes som en inskränkning 

av friheten (Darnell, 1999; Helmersson, 2010; Hoffsten, 1998). 



Att vara igenkänd 

Kontinuitet i vården 

I analysen påvisades att det var en stor fördel att få bli omhändertagen av professionell 

vårdpersonal som personerna med MS varit i kontakt med tidigare. Detta skapade en känsla 

av trygghet. Att bli sedd av personer som sedan tidigare kände dem gjorde att de slapp 

upprepa och på nytt förklara sin situation. Betydelsen av att vara känd var av vikt för att 

uppleva tillit och lättare kunna ta emot förslag och råd för bättre hälsa (Darnell, 1999; 

Helmersson, 2010; Hoffsten, 1998). 

Jag är glad om jag kan bli behandlad av en läkare jag känner igen och 

slippa förklara allt för mycket om igen (Darnell, 1999, s.35). 

Personligt bemötande 

Individuellt bemötande och en anpassad vård upplevdes mycket positivt. Faktorer som 

uppskattas i mötet med vårdpersonal är att de har en positiv syn på livet, de har humor och ger 

ett förtroendefullt intryck. Det var viktigt att känna sig respekterad och att synpunkter togs på 

allvar. I dessa möten var det viktigt att vårdpersonalen hade en förmåga att se människan 

bakom sjukdomen. Ytterligare en viktig aspekt var att de hade förmåga att ta sig tid till att 

lyssna och att de var tillgängliga för frågor när de än dök upp. När de bemöttes med 

motsatsen, med stressat, oförstående och oengagerat förhållningssätt skapades en känsla av 

frustration och hjälplöshet. Vid möte med sjuksköterskor och läkare som var bekanta och 

känner till historien underlättade det för att få kraft, hopp och styrka att gå vidare (Darnell, 

1999; Helmersson, 2010; Hoffsten, 1998). 

Det personliga bemötandet har alltid varit viktigt för mig och jag är till 

naturen av det slaget att jag vill ha en tydlig, nära och öppen kontakt med 

de som ingår i mitt team (Darnell, 1999, s.104). 

Skuldkänslor till närstående 
Personerna med MS upplevde ett nederlag som de hade svårt att erkänna för sina 

familjemedlemmar. Sjukdomen kopplades till ett misslyckande, som att vara en värdelös 

förlorare som inte orkat stå emot och kämpat tillräckligt. De led av samvetskval för vad de 

ställt till med, både för sig själv och sin familj. Personerna med MS upplevde att det var deras 

fel och la skulden för vad sjukdomen ställde till med på sig själva. Känslan av att vara till en 



belastning för människor runt omkring gjorde sig ofta påmind (Darnell, 1999; Helmersson, 

2010; Hoffsten, 1998). 

Jag kände att jag hade svikit alla mina personer som var viktiga i mitt liv. 

Jag skämdes fruktansvärt mycket. Det här var mitt fel (Helmersson, 2010, 

s.18). 

Trots att de ofta kände ett ovärderligt stöd från sina familjer och närstående upplevde de en 

stor ensamhet. Det var de själva som bar sviterna av sjukdomens framfart. När inte närstående 

fullt ut kunde förstå vad det innebar att leva med den ständiga smärtan och tröttheten kunde 

det ge upphov till konflikter och oförståelse. Dessa ledde till ytterligare dåligt samvete. 

Samtliga författare hade barn. När sjukdomens plågor var svåra var det ofta upplevelsen av att 

finnas där för dem som gav dem kraft att kämpa vidare. De gav livslust i stunder av 

uppgivenhet (Darnell, 1999; Helmersson, 2010; Hoffsten, 1998). 

Ovisshet om framtiden 
Att drabbas av en allvarlig sjukdom föranledde författarna till självbiografierna att fundera på 

sin framtid. Vad skulle sjukdomen komma att göra med deras kropp och vilka begränsningar 

kommer det att medföra, var vanliga tankar som förekom. Framtiden med den härjande 

sjukdomen föreföll oviss och skrämmande. De beskrev oron för hur symtomen skulle bre ut 

sig och såg på sin framtid med sina nära med ovisshet. Tankar om hur de skulle kunna 

fortsätta sina liv så som de tidigare varit vana vid var vanligt förekommande (Darnell, 1999; 

Helmersson, 2010; Hoffsten, 1998). 

Hur snabbt skulle den utveckla sig? Vad skulle hända? Skulle jag bli blind 

och förlamad? Hur skulle det bli i framtiden? Hur skulle mitt liv bli? Gick 

det att leva med MS? Hur skulle det gå med barnen? Hur skulle det gå 

med min man? Ville han leva tillsammans med mig? (Darnell, 1999, s.19). 

Samtliga gav starkt uttryck för sin rädsla inför vad sjukdomen skulle göra med deras kroppar i 

framtiden. De oroades av vad som skulle komma härnäst och hur sjukdomen kom att påverka 

deras framtida möjligheter. Ovisshet om hur rörligheten skulle försämras och vad de skulle 

innebära för arbete och familj när sjukdomen successivt bredde ut sig, var tankar som 

existerade. Framtiden upplevdes för samtliga som osäker och skrämmande (Darnell, 1999; 

Helmersson, 2010; Hoffsten, 1998). 



Det är morgon och tårarna strömmar nerför mina kinder. Känseln i 

vänsterarmen blir hela tiden sämre och jag är fullständigt panikslagen. 

Livrädd att skovet skall göra mig orörlig för all framtid. Jag undrar vad 

som skall sluta fungera härnäst. Ögonen? Benen? (Hoffsten, 1998, s.133). 

Helmersson (2010) menade att ingen av oss människor vet vad framtiden har att bjuda på. 

Vem som helst kan drabbas av olyckor och hemskheter på ett ögonblick men vi kan lika gärna 

få vara med om underbara händelser och mirakel som kan förändra våra liv. Med eller utan 

MS. Hon landade i en insikt och visshet efter att ha genomlidit olika faser av förnekelse, 

rädsla och förtvivlan (Ibid). 

Lev ditt liv en dag i sänder. Var närvarande här och nu, bekymra dig inte 

över gårdagen och oroa dig inte heller för framtiden. Var tacksam och 

glad över att du har fått ett liv att leva och se fram emot de äventyr som 

kommer att erbjudas dig i framtiden (Helmersson, 2010, sid. 115). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Studien genomfördes som kvalitativ litteraturstudie. Valet av metod anses gynna en djupare 

förståelse för människors upplevelser och känslor (Polit & Beck, 2012). Detta stämde bra 

överens med aktuell studies syfte, att undersöka hur det är att leva med sjukdomen MS. Att 

använda en kvantitativ metod för att undersöka personers upplevelser kan bli problematiskt 

menar Olsson och Sörensen (2011). De menar att den kvantitativa forskningsmetoden främst 

är gynnsam att använda när statistisk fakta ska tas fram, när data ska analyseras och 

underlaget är kvantitativt och stort (Ibid.). Därför ansågs en kvalitativ litteraturstudie vara 

metoden som bäst stämde överens med studiens syfte. 

 

Som underlag för studien valdes självbiografier. Polit och Beck (2012) menar att upplevelser 

kan framkomma mer detaljerat med en kvalitativ studie med självbiografiska böcker som 

utgångspunkt. Enligt van Manen (1997) kan böcker som skildrar upplevelser vara ett bra 

komplement till att göra intervjuer. I böcker kan författarna fritt ge uttryck för sina 

upplevelser och känslor samt ge läsaren en detaljerad beskrivning av sin situation (Ibid.). 

Detta stämde väl överens med studiens syfte. En empirisk studie i form av intervjuer skulle 



kunna ha varit ett alternativt underlag. Valet föll på att använda självbiografier då Polit och 

Beck (2012) menar att själbiografiska böcker är ett gott underlag då förstahandsinformation 

föredras (Ibid.). Ingen hade tidigare tolkat underlaget, vilket skulle varit fallet om 

vetenskapliga artiklar i stället använts. En nackdel med att använda självbiografier var att det 

inte gick att ställa några frågor till författarna, texten i böckerna var det som fanns att tillgå.  

 

Materialet till studien söktes i Libris bibliotekskatalog då den fanns tillgänglig på Blekinge 

Tekniska Högskola. Eventuellt skulle sökningar i andra sökkataloger ge ytterligare underlag 

för resultatet. Sökorden som användes var multipel skleros och personliga narratives. 

Personliga narratives översätts enligt svenska akademins ordlista till personliga berättelser. De 

tre självbiografiska böckerna som blev underlag till resultatet var i många delar samstämmiga 

i sina beskrivningar av hur det är att leva med sjukdomen MS. En av författarna, Helmersson 

(2010) avvek dock i sin beskrivning när det kom till att sjukdomen kunde föra med sig vissa 

positiva konsekvenser. Tack vare denna avvikelse kunde resultatet berikas med ytterligare ett 

synsätt när det kom till hur det är att leva med MS. Efter att inklusions- och 

exklusionskriterier gåtts igenom återstod sex böcker. Av dessa sex böcker valdes en bort då en 

av dem fokuserade på tekniska hjälpmedel för funktionshindrade personer, en annan bok 

valdes bort då den var skriven av två författare och den tredje valdes bort på grund av att den 

fokuserar på omgivningens upplevelser av författaren. De bortvalda böckerna kunde ha 

innehållit information som kunnat bidra med annan kunskap till studien. De tre böcker som 

ingår i studien svarar samtliga på studiens syfte och därför ansågs det vara ett gott underlag 

för resultatet. Något som skulle ha kunnat påverka resultatet i föreliggande studie är att 

underlaget för analys enbart var skrivet av kvinnor, inga män. Detta kan eventuellt förklaras 

med att MS oftast drabbar kvinnor (Fagius et al. 2007). Dock skulle det vara av intresse att i 

kommande studie tillse att en manlig författare också fanns med som underlag för att 

uppmärksamma eventuella skillnader mellan könen. Två av böckerna i studien var äldre än 10 

år vilket är intressant att ha i åtanke kopplat till resultatet. Om nyare böcker hade använts 

skulle det eventuellt kunna haft betydelse för att bidra till ytterligare mer nutidsenligt resultat. 

Det är möjligt att behandling och omvårdnad för personer med MS utvecklats under de 

senaste 10 åren vilket skulle kunna ha påverkat resultatet. Valet att enbart låta böcker på 

svenska bidra som underlag i analysen kan ha påverkat resultatet. Hur det är att leva med MS 

skulle eventuellt skilja sig från Sverige. Kulturella skillnader i synsätt på vård, sjukdom och 

familjens betydelse kan eventuellt inverka på hur det är att leva med MS. Tillgänglighet av 



vård och hjälpmedel kan också vara något som skiljer sig åt mellan olika länder och kan 

påverka upplevelsen. 

 

I den här studien har innehållsanalys gjorts enligt Graneheim och Lundmans (2004) tolkning. 

Anledningen till att deras tolkning blev aktuell i denna studie var att den är ändamålsenlig och 

enkel att förstå samt att den är väl beskriven i litteraturen. Graneheim och Lundmans (2004) 

menar att metoden är lämplig för att analysera innehåll i texter så som biografiska böcker 

(Ibid.). Ett manifest förhållningssätt ansågs av vikt för att bibehålla författarnas egna 

upplevelser och för att undvika att göra egna tolkningar av innehållet. Kondenseringen 

gjordes med ett så textnära förhållningssätt som möjligt. Utmanande inslag i analysförfarandet 

var att viktig information misstolkades eller gick förlorad. Detta undveks genom att materialet 

sammanställdes gemensamt. Även kodning och kategorisering utfördes tillsammans. Citaten 

bidrog till att styrka resultatet genom att tillförlitligheten ökar samt att det blev lättare för 

läsaren att få en känsla för författarens upplevelser och sätt att uttrycka sig på. Tack vare 

citaten blev bilden av upplevelserna tydligare beskrivet och mer levande.  

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att belysa hur det är att leva med sjukdomen MS. I arbetet som 

sjuksköterska är det av vikt att ha vetskap om hur det är att leva med MS, detta för att kunna 

ge en så professionell omvårdnad som möjligt menar Golla et al. (2011). Det framkom att 

personer med sjukdomen MS hade mycket svårt att acceptera beskedet den dagen läkaren 

berättade att de fått diagnosen. Golla et al. (2011) fastslår att sjuksköterskan kan ha en viktig 

uppgift när det kommer till att stödja och finnas för personen och dess närstående för att skapa 

trygghet och finnas tillgänglig för frågor och funderingar (Ibid.). I analysen framkom tydligt 

att oro och rädsla var något som uppstod i samband med beskedet. Tankar som att det händer 

andra och inte mig förekom samt att förnekelse blev en första reaktion för att hantera sina 

upplevelser av situationen. Detta stämmer bra överens med Cullberg (2006) som menar att 

förnekelse är en av människans naturliga försvarsmekanismer. Förnekelse är alltså ett sätt för 

personer som upplever traumatiska händelser att uthärda sina känslor. Förnekelse av den 

traumatiska händelsen kan definieras som det beteende som indikerar bristande acceptans, 

antingen av ett uppenbart faktum eller av den betydelse det har för individen som är 

involverad i situationen. Genom förnekelse ignorerar individen orsaken till en hotande 

upplevelse som hon inte kan göra någonting åt (Ibid.). Slutligen styrker Courts, Buchanan och 

Werstlein (2004) att förnekelse kan vara vanligt förekommande i samband med 



sjukdomsförloppet hos personer med MS. Författarna i böckerna beskriver även att de inför 

sina närstående förnekade sjukdomen och dess utbredning. Detta för att skydda dem mot det 

som var skrämmande och obehagligt. Som sjuksköterska är det till nytta att ha vetskap om att 

förnekelse kan vara förekommande vid svåra och omvälvande händelser i människors liv. Det 

ger sjuksköterskan möjlighet att anpassa stöd och information till personen. Det framkom att 

personer med MS i samband med sjukdomsbeskedet hade tankar om döden som en utväg från 

sitt lidande. Trots det fann de slutligen ett nytt förhållningssätt till livet där viljan att leva var 

starkare. Även detta kan vara till fördel att ha i åtanke för sjuksköterskan i mötet med 

personer med MS för att kunna stötta i svåra stunder. Vidare framgick det att planering och 

prioritering var något som var lämpligt att ta hänsyn till för att få dagen att fungera. I analysen 

framkom det att detta medförde upplevelser av inskränkning av frihet och förlorad 

självständighet. Detta styrks av Olsson et al. (2008) som kom fram till att noggrann planering 

i det dagliga livet ofta var en förutsättning för en person som har MS. Detta gav upplevelser 

av möjlighet till kontroll och självständighet. Det kunde till exempel handla om planering för 

att kunna tillbringa tid tillsammans med familj och närstående. För personer med MS kunde 

det vara möjligt att utföra vanliga vardagssysslor i det dagliga livet, så länge uppgiften fick 

lov att ta den tid den behövde och utföras steg för steg. Det framkom även att behovet var 

stort när det kom till olika typer av hjälpmedel eftersom dessa kunde spara både kraft och 

energi i det dagliga livet (Ibid.). 

  

I kategorin som belyste förändrad fysisk förmåga påvisades att symtom som yrsel, smärta, 

trötthet, känselbortfall och talsvårigheter var vanligt förekommande. Andra symtom så som 

sömnproblem och rörelsesvårigheter var något som också uppmärksammades. Dessa symtom 

föranledde upplevelser så som ångest och uppgivenhet som bidrog till begränsningar i 

vardagen. Detta överensstämmer med Lohne, Aasgaard, Caspari, Slettebø och Nåden (2010) 

som menade att MS bar med sig många olika svåra symtom som i stor utsträckning påverkade 

personens dagliga liv. Författarna till böckerna upplevde att MS var en lömsk sjukdom, som 

så småningom gradvis kunde stjäla både energi och kraft från personen som senare ledde till 

maktlöshet och begränsningar i vardagen. Frustration och besvikelse genomsyrade deras 

upplevelser av sina nedsatta kroppsfunktioner. Urininkontinens upplevdes som förnedrande 

och avsaknad av kontroll. Vidare menade Lohne et al. (2010) att sjukdomsbilden snabbt 

kunde förvärras och leda till beroende av vårdpersonal samt att personens känsla av värdighet 

förloras (Ibid.). Resultatet av analysen kunde bekräfta att upplevelser av att frihet inskränktes 

då beroendet av stöd blev större. För sjuksköterskan kan det vara en utmaning att finna balans 



mellan att ge stöttning och att låta personen bibehålla sin självständighet i så hög grad som 

möjligt. 

 

Det framgick att författarna föredrog att bli omhändertagna av professionell vårdpersonal som 

de hade varit i kontakt med tidigare. Detta gjorde det enklare att ta in ny information och 

skapade en upplevelse av trygghet i den redan osäkra tillvaron. Dessutom skapade det mer 

kraft för personen till att fokusera på välmående om personalen redan kände till 

sjukdomshistorien. Detta bekräftas av Buchanan et al. (2010) där majoriteten av deltagarna i 

studien ansåg att den bästa vården gavs då de fick träffa en och samma läkare som kände till 

sjukdomshistorien sedan tidigare. I samma studie framgick det även att den bästa vården gavs 

hos kliniker med specialkunskap inriktad på MS och neurologi (Ibid.).  

 

Fortsatt delaktighet i familjens vardagssysslor gav författarna en upplevelse av 

tillfredställelse. De ville i så hög utsträckning som möjligt fortsätta sina liv trots sina fysiska 

hinder. De ville inte bli till en belastning för sina närstående. I analysen framkommer att 

noggrann planering i vardagen var en förutsättning för att få familjelivet att fungera och få en 

upplevelse av kontroll. Författarna kunde uppleva att det fanns brister i förståelsen bland 

människor i omgivningen i vad deras sjukdom och ständiga plågor förde med sig. De kunde 

ibland leda till konflikter om vardagliga ting. Som exempel kunde det handla om 

förväntningar om städning, matlagning och fritidsaktiviteter. De upplevde att det ibland 

ställdes för höga krav och samtliga inblandade upplevde då en känsla av besvikelse. Yorkston, 

McMullan, Molton, och Jensen (2010) bekräftar att det inte är ovanligt med denna typ av 

bristande förståelse från omgivningen (Ibid.). Som sjuksköterska kan det vara av betydelse att 

både ha förståelse för personen som lever med MS och samtidigt kunna sätta sig in i de 

närståendes situation, detta för att kunna ge stöd till hela familjen. Detta styrker  

Johansson, Ytetrberg, Claesson, Lindberg, Hillert, Andersson, Widen och von Koch (2007) 

som menar att det är av stor vikt att förstå hur personen upplever sin sjukdom för att kunna ge 

patientcentrerad omvårdnad.  

 

I sista kategorin som belyste ovisshet om framtiden visade det sig att samtliga författare var 

relativt unga när sjukdomen bröt ut och att kroppsfunktioner påverkades negativt på olika sätt. 

Resultatet förmedlade att personer som levde med sjukdomen MS funderade mycket på sin 

framtid. Vilka begränsningar skulle sjukdomen föra med sig och hur kommer symtomen att 

utvecklas. Detta styrker Yorkston et al. (2010) genom att lyfta att det rådde både oro inför 



framtiden och en ovisshet om vad de nedsatta kroppsfunktionerna kom att medföra för 

begränsningar (Ibid.). En rädsla av att bli beroende av andra människor i sin omgivning som 

till exempel av vårdgivare var oroväckande. En oro för hur familj och vänner kommer 

påverkas var också ständigt närvarande. Även tankar om framtida jobb och karriär var något 

som upplevdes som ovisst. Meningarna om vad sjukdomen fört med sig skildes dock åt 

mellan de tre författarna till böckerna på vissa punkter. En av dem ansåg att sjukdomen, 

förutom lidande, fört med sig en hel del positiva effekter. Helmersson (2010) menade att hon 

nu, trots sin MS, mår bättre än före insjuknandet. Detta genom att hon fått en helt ny syn på 

sitt liv. Hon kan numer till fullo njuta av varje dag då hon känner sig lite bättre. Hon 

uppskattar varje stund av välmående och menar att hon tar tillvara varje dag på ett helt nytt 

sätt än i sitt friska liv som tidigare rusade på. Hon poängterade vikten av att försöka leva en 

dag i sänder och vara närvarande här och nu. Det framgick även att genom en positiv 

framtidssyn och tacksamhet till livet var det möjligt att uppleva god hälsa trots svår sjukdom. 
Detta styrks av Erikson (1991) som poängterar att upplevelser är subjektiva, högst 

individuella och varierar från person till person(Ibid.). Som sjuksköterska är det betydelsefullt 

att i mötet med personer som har MS ha förståelse för att alla är olika och upplever situationer 

på ett unikt sätt. Det ger möjlighet att kunna utföra en individuell anpassad omvårdnad. 

Slutsats 
Personer som lever med sjukdomen MS upplever att sjukdomen medför stora förändringar i 

det dagliga livet. Känslor som uppstår hos personer med MS är bland annat förknippade med 

rädsla och skräck. Inledningsvis var det svårt att acceptera sjukdomen. Upplevelser som 

ångest och uppgivenhet, förtvivlan och förnedring kom till följd av de kroppsliga förändringar 

som sjukdomen förde med sig. Detta bidrog till att personen blev påverkad både fysiskt, 

psykiskt och socialt av sjukdomens framfart. Upplevelsen av sjukdomen påverkas både av 

relationen till vårdpersonal och relationen till familjen. För att underlätta både vardagen och 

vårdsituationen för personer som lever med MS är det av vikt att ha kännedom om hur det är 

att leva med sjukdomen. Sjukdomsdebuten sker ofta tidigt i personens liv och medför då 

naturligt en ovisshet och oro inför framtiden. Hur det är att leva med MS överensstämde i de 

flesta fall mellan de tre författarna. Ökad kunskap kan med största sannolikhet ge större 

förståelse för sjukdomen och underlätta för sjukvårdspersonal när det kommer till anpassad 

och individuell vård. Därför är det av vikt att sjuksköterskan vid omvårdnaden av en person 

med MS inser vikten av att ta sig tid till att sätta sig in i personens hela livssituation för att 

bygga en stabil grund till den fortsatta vården.  
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