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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Multipel Skleros (MS) är en komplex sjukdom med ett oförutsägbart förlopp. 
Andra personer kan missförstå personer med MS och kan ha svårt att identifiera deras 
särskilda behov. Stödet från bland annat sjuksköterskor tenderar även ibland att inte vara 
tillräckligt och kommunikationen kring sjukdomen mellan dem och personer med MS kan 
vara bristande. Sjukdomen MS påverkar livet för personer som lever med denna på olika sätt 
och kan då skapa varierande upplevelser. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med MS. 
Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserades på åtta vetenskapliga artiklar, vilka 
analyserades med en manifest innehållsanalys. 
Resultat: I resultatet framkom fem kategorier och fem underkategorier. Personer med MS 
kunde uppleva olika förändrade kroppsliga funktioner, en påverkad självbild, samt 
utanförskap. De kunde även uppleva skiftande relationer och stöd, samt ovisshet inför 
framtiden.  
Slutsats: Studien kan ses som en sammanställning som gör det lättare att överblicka 
personers upplevelser av att leva med MS. Allt för att öka förståelsen för dessa personer och 
för att kunna ge ett gott stöd som är anpassat till varje individ som lever med sjukdomen. 
Framtida forskning skulle exempelvis kunna fokusera på mäns upplevelser av att leva med 
MS och anhörigas upplevelser kring sjukdomen. Det framtagna resultatet visade att de 
anhöriga var värdefulla för personer med MS. Mäns upplevelser kan vara viktiga att fokusera 
på, då det främst är kvinnliga deltagare i tidigare forskning och mäns och kvinnors 
upplevelser kring MS antas kunna skilja sig åt.  
 
Nyckelord: Multipel Skleros, upplevelse, kvalitativ, litteraturstudie.  
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Inledning  
Dennison, Moss-Morris och Chalder (2009) påstår att Multipel Skleros (MS) är en komplex 

sjukdom. Flensner, Ek och Söderhamn (2003) menar att personer i omgivningen kan 

missuppfatta personer med MS som berusade på grund av olika symtom. De kan även ha 

svårt att förstå vilka särskilda behov personer med MS kan ha. Personer runt omkring kan 

enligt Yorkston, McMullan, Molton och Jensen (2010) också ignorera sjukdomen då de kan 

ha svårt att inse att symtomen som följer med sjukdomen kan inverka på förmågan till 

utförande av olika uppgifter. Enligt Heiskanen, Vickrey och Pietilä (2011) kan även det 

psykosociala stödet till personer med MS vara otillräckligt från vårdpersonal, såsom 

sjuksköterskor. Golla, Galushko, Pfaff och Voltz (2011) påpekar att bland annat 

sjuksköterskor upplever att det kan vara påfrestande att vårda personer med MS på grund av 

sjukdomens komplexitet. Det kan vara svårt att möta behov och det kan finnas brister i 

kommunikationen kring sjukdomen mellan sjuksköterskor och personer med MS (ibid.). 

Svårigheter som dessa visar på vikten av att göra en litteraturstudie som sammanställer 

personers upplevelser av att leva med MS. Genom en litteraturstudie kan fler personers 

upplevelser belysas än om en empirisk studie hade genomförts. Studien antas således kunna 

öka förståelsen för personer med MS, samtidigt som stödet, från bland annat sjuksköterskor, 

skulle kunna anpassas bättre till dessa personer.  

Bakgrund 

Multipel Skleros  
World Health Organization [WHO] (2006) beräknar att det lever ungefär 2,5 miljoner 

personer i världen med den livslånga sjukdomen MS. Det gör den till en av de vanligaste 

neurologiska sjukdomarna i världen. Mest förekommande är sjukdomen i Nordamerika och 

Europa. MS är en autoimmun sjukdom där delar i det centrala nervsystemet förstörs. Huycke 

(2006) skriver att orsaken till MS ännu inte är känd, men faktorer som tros påverka är av 

miljömässig, genetisk eller infektiös art. Crayton och Rossman (2006) hävdar att sjukdomen 

MS ter sig olika beroende på var skadan sker i det centrala nervsystemet (ibid.). Personer 

med MS kan därför uppleva olika symtom, såsom gångsvårigheter, trötthet, synnedsättning, 

känselbortfall, skakningar och värmekänslighet (Huycke, 2006; Motl, Snook & Schapiro, 
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2008). Crayton och Rossman (2006) nämner att sjukdomen också kan leda till bland annat 

smärta och muskelsvaghet. MS är enligt WHO (2006) en sjukdom som kan gå i skov och 

symtomen uppkommer då i kortare eller längre perioder med varierande grad av återhämtning 

emellan. Hur prognosen ser ut för personer med MS är enligt Pompeii, Moon och McCrory 

(2005) varierande och sjukdomsförloppet är oberäkneligt.  

Att leva med MS 
MS är enligt WHO (2006) en sjukdom där insjuknandet ofta sker redan under ungdomstiden 

eller i medelåldern, vilket kan påverka personer med MS på olika sätt. Det kan exempelvis 

innebära att de inte klarar av att vara lika produktiva som tidigare och att de kan få ett 

förändrat socialt liv. En studie av Andressen och Bruun Wyller (2005) skildrar att individuell 

information om sjukdomen MS, fysisk träning, samt hjälp att bevara motivationen i livet är 

några områden som personer med MS kan vara i behov av.  

 

Flensner et al. (2003) visar i sin studie att den vanligt förekommande tröttheten kan göra att 

personer med MS inte kan ägna sig åt spontana aktiviteter. Tröttheten kan leda till ett ständigt 

behov av planering i vardagen och att det krävs mycket tid för dagliga aktiviteter, såsom 

promenader och inköp av olika produkter. Borkoles, Nicholls, Bell, Butterfly och Polman 

(2008) menar att även den fysiska förmågan kan begränsas, i form av bland annat 

muskelsvaghet och försämrad balans, vilket kan påverka vardagen för personer med MS. 

Enligt Månsson Lexell, Iwarsson och Lexell (2006) kan då utförandet av olika dagliga 

aktiviteter försvåras, som exempelvis att klä på sig och att gå i trappor på egen hand. 

 

Julian, Vella, Vollmer, Hadjimichael och Mohrs (2008) studie pekar på att sjukdomen MS 

dessutom i många fall leder till olika grader av nedsatt arbetsförmåga och arbetslöshet. 

Pompeii et al. (2005) anser att personer med MS inte alltid orkar utföra samma 

arbetsuppgifter som tidigare. Ibland kan därför personer med MS enligt Roessler, Hennessey, 

Neath, Rumrill och Nissen (2011) bli tilldelade bara vissa typer av arbetsuppgifter, eller bli 

extra övervakade, jämfört med andra personer på arbetsplatsen (ibid.). Vissa personer med 

MS får i perioder avstå från sitt arbete, medan andra personer med MS helt måste sluta arbeta 

på grund av olika symtom och begränsad fysisk förmåga (Julian et al., 2008). Vid skovvis 

MS menar Pompeii et al. (2005) att personerna inte alltid kan behålla sin nuvarande 

anställning då symtomen kommer i skov och sjukdomsförsämringen är oberäknelig.  
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En studie av Edmonds, Vivat, Burman, Silber och Higginson (2007) visar att sjukdomen MS 

också kan leda till att relationer och familjeförhållanden, som exempelvis olika 

ansvarsområden, påverkas och förändras inom familjen. Personer med MS kan hamna i en 

beroendesituation och områden som sexualitet och närhet kan komma att påverkas inom 

dessa familjer. Personer som lever med MS påverkas således enligt Heiskanen et al. (2011) 

och Yorkston et al. (2010) såväl fysiskt, psykiskt som socialt.  

Definition av upplevelser 
Upplevelser i livet är individuella för varje enskild person (Eriksson, 1987; Travelbee, 1971). 

Olika personer kan enligt Travelbee (1971) vara med om liknande händelser, såsom sjukdom 

eller förlust av en kär person, men upplevelserna av dessa är unika. Exempel på upplevelser 

vid händelser som sjukdom eller förlust kan vara ensamhet, oro, skuld eller depression. 

Travelbee (1971) menar ändå att personen efter en tid kommer att finna mening i händelserna 

och då kan uppleva glädje, lycka, medkänsla och kärlek igen. Eriksson (1987) anser att en 

persons upplevelser inte fullständigt kan förstås av andra personer. Upplevelserna kan 

påverka hela individen, men genom att bli accepterad av andra personer kan upplevelserna 

lättare hanteras. Genom bekräftelse ökar således personens mod och kraft att gå vidare.  

Livsvärld, lidande och subjektiv kropp 
Dahlberg och Segesten (2010) menar att livsvärlden innebär den dagliga tillvaro och den 

enskilda värld som varje person lever i, så som den upplevs av personen själv. Det är enligt 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) i livsvärlden som personen utför 

handlingar och har olika erfarenheter. Livsvärlden är den levda världen. Det är där personen 

hatar, älskar, leker, arbetar, tycker och tänker. I livsvärlden försöker personen finna innehåll 

och mening med livet. Vidare nämner Dahlberg et al. (2003) att livsvärlden är unik för varje 

person och att det aldrig går att lämna den så länge livet varar. Livsvärlden är dock 

föränderlig under livets gång. Förändringar som kan påverka livsvärlden är livslång sjukdom, 

svår skada eller andra upplevelser, såsom ångest, ängslan eller rädsla. 

 

Vidare menar Dahlberg et al. (2003) att varje person någon gång kommer att möta lidande i 

sin livsvärld. En livslång sjukdom är ett exempel på en händelse som kan skapa lidande. 

Lidande kan uppstå till följd av de symtom som en sjukdom kan ge upphov till. Personer som 

lever med en sjukdom kan även uppleva lidande när förändringar i kroppen kan göra att de 
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bland annat inte längre vågar lita på sin kropp. Till följd av en sjukdom kan enligt Dahlberg 

et al. (2003) upplevelser som ensamhet också skapa lidande.  

 

Dahlberg et al. (2003) hävdar dessutom att kroppsliga förändringar, vid exempelvis sjukdom, 

leder till förändrad tillgång till livsvärlden och till livet då personen lever sitt liv genom 

kroppen. Dahlberg och Segesten (2010) påstår att kroppen är subjektiv och utgörs av en 

fysisk, psykisk, existentiell och andlig enhet. Dahlberg och Segesten (2010) förklarar vidare 

att personen ”är” sin kropp, fylld av individuella upplevelser, erfarenheter, minnen, tankar, 

känslor och visdom. Då kroppen förändras påverkar det livet, på ett eller annat sätt. 

Förändringar i kroppen och livet blir tydliga vid MS, där hela kroppen involveras. För att en 

sjuksköterska, på ett individuellt sätt ska kunna stödja en person med sjukdom mot en bättre 

hälsa menar Dahlberg och Segesten (2010) att sjuksköterskan bör ha viljan att förstå hur 

personen själv upplever sjukdom, lidande och hälsa. Sjuksköterskan bör även ha viljan att 

förstå hur personen upplever att sjukdomen påverkar livet.  

 

WHO (2006) påstår att varierande symtom kan uppstå till följd av sjukdomen MS, vilka 

påverkar livet för dessa personer på olika sätt (ibid.). Utvecklingen av sjukdomen är 

dessutom oberäknelig (Pompeii et al., 2005). Enligt Dennison et al. (2009) är MS en komplex 

sjukdom. Upplevelserna kring sjukdomen kan därför skilja sig åt mellan personer som lever 

med MS (Flensner et al., 2003; Wollin, Yates & Kristjanson, 2006).  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med MS. 

Metod  
Föreliggande litteraturstudie är genomförd med en kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck 

(2012) innebär en litteraturstudie att metodiskt söka, granska och sammanställa data från 

tidigare forskning kopplad till en specifik frågeställning. Axelsson (2008) menar att en 

litteraturstudie innehåller primärkällor i form av vetenskapliga artiklar, vilka är skrivna av de 

personer som själva utfört artiklarnas studier.  
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Polit och Beck (2012) beskriver att en kvalitativ ansats fokuserar på förståelse för helheten 

och det fenomen som undersöks. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) används en 

kvalitativ ansats även då avsikten är att tolka upplevelser, erfarenheter och mening hos olika 

personer (ibid.). En kvalitativ ansats valdes då studien hade till syfte att belysa just 

upplevelser. 

Urval  
För att metodiskt och brett söka artiklar till studien utnyttjades databaserna Cinahl, Medline 

och Academic Search Elite. Polit och Beck (2012) beskriver att Cinahl och Medline är två 

databaser som innehåller artiklar inom bland annat omvårdnads- och hälsoområdet (ibid.). 

Uppslagsverken i de olika databaserna nyttjades vid artikelsökningen då Willman et al. 

(2006) förklarar att databaser ofta har uppslagsverk som underlättar en avgränsad sökning. En 

sökning i uppslagsverket ger ”träff” när en term eller ett ord i sökningen stämmer överens 

med en artikel, genom att till exempel finnas med bland abstraktets nyckelord. I Cinahl 

benämns uppslagsverket Cinahl Headings. Uppslagsverket i Medline betecknas MeSH (ibid.). 

I Academic Search Elite kallas uppslagsverket Subject Terms.  

 

Sökord till studien var i Cinahl; multiple sclerosis, life experiences, life style, emotions och 

attitude. I Medline användes sökorden; multiple sclerosis, life style, emotions och attitude. 

Sökorden i Academic Search Elite var; multiple sclerosis, experience, lifestyles, emotions 

(psychology) och attitude (psychology). Olika sökord valdes till de olika databaserna då 

Willman et al. (2006) förklarar att olika databaser inte alltid är uppbyggda på samma sätt och 

därför inte säkert har samma benämning på sökorden i sina databaser (ibid.). Tillsammans 

med sökorden användes Booleska sökoperatorer. Polit och Beck (2012) beskriver att 

Booleska sökoperatorer består av orden AND, OR och NOT. AND används tillsammans med 

sökorden för att begränsa sökresultatet, OR används för att utöka och NOT för att smalna av 

sökresultatet i databaserna (ibid.). I föreliggande studie brukades endast AND.  

 

Inklusionskriterier för studiens artiklar var att de skulle vara från Europa eller Nordamerika. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna skulle även ha en 

kvalitativ ansats, vara peer review granskade, samt utformade enligt IMRAD-modellen. 

Willman et al. (2006) beskriver att en peer review granskad artikel har blivit granskad av 

experter på området (ibid.). Artiklar som följer IMRAD-modellen innehåller delarna titel, 

abstrakt, introduktion, metod, resultat, diskussion och referenser (Olsson & Sörensen, 2007). 
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Exklusionskriterier för artiklarna var att de inte skulle vara äldre än år 2003. Artiklar med 

deltagare yngre än 19 år, samt artiklar med personer som för mindre än ett år sedan 

diagnostiserades med MS, exkluderades också. Under sökningen lästes ett flertal artiklars 

titlar. Därefter lästes abstrakten i det femtiotalet artiklar som bedömdes lämpliga för studiens 

syfte. De artiklar vars abstrakt svarade mot syftet lästes sedan igenom mer noggrant. Efter 

detta framkom åtta artiklar som ansågs passande till studiens syfte (se Bilaga 1). En 

kompletterande sökning av artiklar gjordes 2013-01-21, men inga nya artiklar som svarade 

till studiens syfte hittades. 

 

När artiklar för studien hade samlats in utnyttjades Willmans et al. (2006) 

kvalitetsbedömningsmall för studier med kvalitativ metod för att granska artiklarna och dess 

tillförlitlighet (se Bilaga 2). Varje fråga i mallen besvarades med ja, nej eller vet ej, där ja gav 

ett (1) poäng och nej eller vet ej gav noll (0) poäng. Poängen sammanställdes och räknades 

sedan om till procent. Artiklar som besvarades med ja på 80-100 % av frågorna bedömdes ha 

hög kvalitet, 70-79 % medel kvalitet och 60-69 % låg kvalitet (ibid.). De åtta artiklarna 

granskades och ansågs efter detta hålla tillräckligt god kvalitet för att inkluderas i studien. 

Granskningen av de utvalda artiklarna genomfördes först enskilt. Sedan diskuterades 

artiklarnas kvalitet gemensamt för att uppnå en samlad bedömning. Sex artiklar bedömdes 

uppfylla hög kvalitet och två artiklar uppfylla medelkvalitet (se Bilaga 3). 

Analys  
En innehållsanalys innebär enligt Polit och Beck (2012) att organisera och samordna material 

från olika skrifter. Skrifterna är ofta kvalitativa och innehållet i skrifterna fördelas vid 

analysen i olika nyckelbegrepp och teman (ibid.). Den kvalitativa innehållsanalysen av 

studien grundade sig på Graneheim och Lundmans (2004) instruktion över hur en kvalitativ 

innehållsanalys kan utföras, vilken i sin tur är inspirerad av Krippendorff (2004). Ambitionen 

med studien var att göra en manifest analys, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004)  

innebär att bara det skrivna, det som tydligt framgår i texten, är det som analyseras.  

 

Inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) utfördes innehållsanalysen genom att de 

utvalda artiklarna först lästes igenom ett flertal gånger för att på detta sätt få en helhet över 

textens innehåll. Efter detta plockades meningsenheter ut, vilket innebar kortare meningar 

eller påståenden som bedömdes vara relevanta för syftet. Genomläsning och identifiering av 

lämpliga meningsenheter gjordes först enskilt, för att därefter sammanställas gemensamt. De 
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gemensamt framtagna meningsenheterna markerades i artiklarna med hjälp av 

överstrykningspenna. Meningsenheterna kondenserades sedan genom att de översattes till 

svenska och skrevs ner på lappar. Genom kondenseringen kortades materialet ner utan att 

kärnan i texten förlorades. Därefter förkortades de kondenserade meningsenheterna 

ytterligare då de kodades. En kod var en etikett som kort beskrev den kondenserade 

meningsenhetens innehåll. Det kunde vara en händelse, ett objekt eller ett fenomen. Vid 

kodningen ströks koderna i de kondenserade meningsenheterna under med en penna för att 

underlätta kategoriseringen. Lappar med liknande koder samlades ihop under en kategori där 

innehållet i en kategori inte fick vara likt övriga kategoriers innehåll. En kategori kunde 

ibland innehålla flera underkategorier. Syftet med innehållsanalysen var att på ett tydligt sätt 

belysa det centrala i personers upplevelser av att leva med MS. Genom denna kvalitativa 

innehållsanalys uppkom fem stycken huvudkategorier och fem stycken underkategorier (se 

Bilaga 4) (se Figur 1).  

Etiskt övervägande  
Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) finns olika 

riktlinjer för etisk prövning och för samtycke vid forskning som innefattar människor. 

Individen ska skyddas och respekt ska visas för deltagarna vid forskning. Polit och Beck 

(2012) menar även att personers rättigheter måste skyddas vid deltagande i forskning. 

Forskarna måste därför följa professionella, lagmässiga och sociala skyldigheter gentemot 

deltagarna (ibid.). Sju av de åtta utvalda artiklarna hade etiskt övervägande eller etiskt 

tillstånd. Den artikel som inte hade detta hade ändå fått sin studie granskad av en styrelse vid 

ett institut för granskning i Illinois, vilket ansågs tillräckligt för att få inkluderas i studien. 
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Resultat  

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Översikt över studiens syfte, kategorier och underkategorier.  

Förändrade kroppsliga funktioner  
Det framkom att en del personer med MS upplevde olika kognitiva förändringar till följd av 

sjukdomen, vilket bland annat kunde påverka deras välmående. De kognitiva förändringarna 

gjorde att några personer med MS kände sig överraskade när dessa förändringar exempelvis 

påverkade möjligheterna att samspela med andra personer. De visade sig även kunna orsaka 

känslomässiga påfrestningar som ilska, frustration, oro och ledsamhet hos personer med MS 

(Shevil & Finlayson, 2006). När personer med MS inte kunde utföra saker som de tidigare 

klarat av kunde de också uppleva ledsamhet. Känslor av att vara stressad, frustrerad och arg 

kunde också uppkomma på grund av dessa funktionella begränsningar (Olsson, Lexell & 

Söderberg, 2005). Om de förlorat sin förmåga till sexuell aktivitet kunde personer med MS 

känna saknad och ensamhet. När de såg kärleksförhållanden på TV kunde de känna sig 

nedstämda över vad de missade (Gagliardi, 2003). Tarm- eller blåsinkontinens var en annan 

förändrad kroppslig funktion som för en del personer med MS kunde upplevas skapa bland 

annat rädsla (Fong, Finlayson & Peacock, 2006). 

Personers upplevelser 
av att leva med MS 

 Förändrade kroppsliga 
funktioner 

Förändrad livssyn 

Påverkad självbild 

Utanförskap 

Skiftande relationer 
och stöd 

Ovisshet inför 
framtiden 

Gynnsamma 
hanteringssätt 

Utpekad som 
annorlunda 

Ignorering och 
oförståelse 

Oro och bekymmer 
inför framtiden 



 

12 
 

Påverkad självbild 
Personer med MS kunde uppleva ett minskat självförtroende vid engagemang i önskade och 

värdefulla sysselsättningar på grund av bland annat kognitiva förändringar. De kunde då även 

känna sig mindre kompetenta. Personer med MS kunde också känna sig osäkra, exempelvis 

över att kommunicera med andra personer i olika sociala sammanhang, bland annat till följd 

av de kognitiva förändringarna (Shevil & Finlayson, 2006). Sjukdomens nedbrytande effekt 

på hjärnan kunde få personer med MS att se sig som mindre kreativa (Lohne, Aasgaard, 

Caspari, Slettebø & Nåden, 2010). Effekterna på hjärnan beskrevs även skapa en känsla av att 

vara glömsk (Shevil & Finlayson, 2006). Känslan av att vara osäker kunde också inträda vid 

förlust av kontroll över sjukdomsförloppet (Fong et al., 2006). Självbilden kunde även 

påverkas i form av att personer med MS fick sämre självkänsla. Trötthet som orsakat en 

oförmåga till arbete, samt en minskad social krets med mindre chans att träffa en partner, var 

några orsaker till den försämrade självkänslan (Gagliardi, 2003). Personer med MS kunde 

även se sig som instängda, såsom i ett fängelse, på grund av bland annat tröttheten (Lohne et 

al., 2010). De uttryckte att de hade en minskad förståelse kring vad som hände i omgivningen 

och upplevde sig som delade i två delar, en del som var deltagande och en del som bara var 

observerande. Personer med MS kunde uppleva att de såg allt, men ändå inte var där. De var 

alltså närvarande, men samtidigt frånvarande. Anledningen till upplevelsen av denna 

uppdelning kunde vara den konstanta tröttheten som involverade personen från topp till tå 

(Olsson et al., 2005). 

The fatigue can appear through my feelings of being a rag that has been 

wrung out. I just sit down, closing my eyes and feeling, Oh, I can sit in a 

chair like that with the eyes closed for a long, long time (Olsson et al., 

2005, s.11)  

En påverkad självbild hos personer med MS kunde te sig som upplevelser av att vara matta 

och svaga, att deras kropp var ansträngd och att de hade förlorat uthålligheten (Olsson et al., 

2005). De beskrev sig som orkeslösa (Gagliardi, 2003). Personer med MS kunde även 

uppleva sig som uttömda på energi och att de fick kämpa och tvinga sig själva att delta i olika 

sociala aktiviteter (Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoody, 2008). Dessutom kunde de 

beskriva sig som tunga och ha en känsla av klumpighet (Irvine, Davidson, Hoy & Lowe-

Strong, 2009). 
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Personer med MS kunde även uppleva en påverkad självbild när de såg sig som ”tjuvar” på 

grund av att de inte alltid kunde jobba lika mycket som sina kollegor. Särskilda förmåner av 

arbetsgivaren, till följd av sjukdomens inverkan på arbetsförmågan, var också en anledning 

till denna upplevelse (Irvine et al., 2009). Minskade möjligheter till arbete kunde även leda 

till en oro över att förlora identiteten (Shevil & Finlayson, 2006). Personer med MS kunde 

uppfatta sig som tråkiga då de inte kunde göra samma saker som tidigare. De kunde även 

känna sig som en börda när de behövde hjälp av andra personer (Olsson et al., 2005). 

Personer med MS såg också sig själva som oattraktiva och obekväma, samt trodde att deras 

utseende var frånstötande för andra personer. En del personer med MS upplevde sig 

fortfarande som attraktiva och trivdes bra med sig själva (Gagliardi, 2003). 

Utanförskap 

Utpekad som annorlunda  

Personer med MS upplevde sig bli utpekade som en sjuk person och nedvärderade av andra 

personer, samt bemötta utan några förväntningar på att kunna utföra något. De upplevde att 

de fick en stämpel av andra, såsom vänner och kollegor, som ledde till en känsla av att vara 

annorlunda (Grytten & Måseide, 2006). Det fanns även en uppfattning om att de blev bemötta 

som ett ”ting” (Lohne et al., 2010). Det blev då en påminnelse om en oönskad skillnad 

(Grytten & Måseide, 2006). De ville bli behandlade som alla andra (Irvine et al., 2009).  

Ignorering och oförståelse 

Där fanns också en uppfattning om att andra personer istället vägrade att uppmärksamma 

sjukdomen, vilket då sågs som kränkande och fick personer med MS att känna utanförskap 

(Grytten & Måseide, 2006). De upplevde således att sjukdomen ignorerades och 

förminskades på grund av deras förmåga att ibland fungera bra fysiskt och se friska ut, trots 

sin sjukdom (Grytten & Måseide, 2006; Lohne et al., 2010). Dessutom kände de att de inte 

blev tagna på allvar och att deras sjukdom sågs som obetydlig (Grytten & Måseide, 2006). De 

upplevde att de inte blev tagna seriöst, samt att de blev bemötta utan empati. Personer med 

MS fick därför kämpa med osynligheten kring sjukdomen (Lohne et al., 2010). 

Well, in public offices, they should have showed me more respect, 

really…that you are ill even when you look well, that´s a really big 

problem for me…because people are telling me, “You really look well”, 
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right, so you feel like a sponge, in a way; that really puts me out…it has, 

for a long time, really (Lohne et al., 2010, s.305)  

Personer med MS ville försöka utföra saker på egen hand och blev därför frustrerade när de 

anhöriga inte gillade att de försökte (Irvine et al., 2009). Personer med MS upplevde att 

främlingar hade svårt att identifiera att personer med MS hade särskilda behov (Grytten & 

Måseide, 2006). De kände sig därför tvungna att berätta för andra personer vad de ville, 

annars skulle andra aldrig kunna veta det (Lohne et al., 2010). Familjen upplevdes av 

personer med MS också som oförstående (Shevil & Finlayson, 2006). Tröttheten var enligt 

personer med MS omöjlig för andra personer att förstå och ansågs vara svår att förklara 

(Olsson et al., 2005). Vissa personer med MS kände att andra uppfattade dem som berusade 

på grund av ostadighet. De upplevde också då att de blev bemötta med missförstånd (Irvine et 

al., 2009). De kunde få minskade sociala kontakter som kunde skapa en känsla av att vara 

”avskuren” från andra personer (Fong et al., 2006).  

Skiftande relationer och stöd  
Några personer med MS beskrev sjukdomen som påfrestande för deras relationer. Kognitiva 

svårigheter relaterade till sjukdomen kunde exempelvis upplevas skapa en barriär för en god 

kommunikation. Vissa personer med MS upplevde även att de hade svårt att förhandla med 

andra personer i sociala sammanhang, vilket upplevdes leda till minskad delaktighet (Fong et 

al., 2006). Personer med MS upplevde att deras relationer till andra personer var negativa. På 

grund av exempelvis försämrad kommunikation, samt påverkad sexualitet, upplevde de att 

det uppstod ett avstånd till deras partner. Negativa känslor, såsom ilska och en vilja att bli 

lämnad ifred, kunde då uppkomma (Gagliardi, 2003). Kommunikativa svårigheter kunde 

upplevas leda till en spänning inom familjen (Shevil & Finlayson, 2006). Spänningen till de 

anhöriga kunde också grunda sig i det ökande beroendet och behovet av stöd som följde med 

sjudomen (Irvine et al., 2009). Personer med MS kunde uppleva att de hade förlorat 

trovärdigheten i andra personers ögon till följd av minskade funktionella möjligheter (Shevil 

& Finlayson, 2006). De upplevde att det var en avvägning för familjen att inte gå för långt i 

sin skyddande funktion och involvering i relationen till dem. Överinvolvering kunde leda till 

att personer med MS kände sig kränkta, förnedrade och mindre trovärdiga (Grytten & 

Måseide, 2006).  
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Personer med MS upplevde att de på grund av exempelvis kommunikationssvårigheter inte 

fick det stöd som de behövde. Det upplevdes som ett bristfälligt stöd när personer som hade 

som avsikt att hjälpa personer med MS gav onödig hjälp, samt förnekade eller minimerade de 

upplevelser som personer med MS hade av sin sjukdom (Fong et al., 2006). Några personer 

med MS upplevde att de blev nedtryckta vid exempelvis olika medicinska undersökningar 

(Lohne et al., 2010). Personer med MS upplevde att de inte hade fått någon information 

angående hanteringen av exempelvis symtomen och eventuella livsstilsförändringar. De 

uttryckte ett behov av mer information för att bland annat kunna bevara autonomin och för att 

kunna förbättra sin självständighet. Förvirring och obesvarade frågor kunde leda till oro, 

rädsla och bekymmer hos personer med MS. Ett ökat psykologiskt stöd var något som de 

upplevde ett behov av (Malcomson et al., 2008).  

 

Personer med MS uttryckte att de också hade positiva, respektfulla och förtroendefulla 

relationer, som inkluderade starka vänskapsband. Personer med MS upplevde positiva 

känslor om de blev engagerade av andra personer (Gagliardi, 2003). De upplevde också andra 

personer som stödjande då dessa ansträngde sig för att involvera dem (Fong et al., 2006). 

Sjukdomen innebar i de flesta fall förändringar, men dessa upplevdes oftast inte påverka 

familjelivet eller personliga relationer i en negativ riktning. Familjen sågs som en fantastisk 

källa till stöd (Malcomson et al., 2008). En del personer med MS såg familjen som ett 

”ankare” på grund av det emotionella stödet de gav. Inför exempelvis sin partner upplevde de 

att de kunde lätta på ”masken” och vara sig själva. I kontakt med de anhöriga upplevde 

personer med MS att de inte behövde skämmas, då dessa inte behandlade dem som udda 

(Grytten & Måseide, 2006). 

 

Personer med MS upplevde att det underlättade livet med sjukdomen om de skapade 

vänskapsband till andra personer med MS som kunde förstå deras situation (Fong et al., 2006; 

Irvine et al., 2009; Malcomson et al., 2008). Förståelsen kunde grunda sig i att dessa personer 

hade upplevt samma sak (Fong et al., 2006). De kände att diskussioner med dessa vänner 

skingrade bekymmer, oro och rädslor, samt hjälpte dem att komma till rätta med livet som 

sjukdomen innebar (Malcomson et al., 2008). Personer med MS upplevde att de blev 

respekterade av andra personer med MS (Lohne et al., 2010). Socialt stöd hjälpte dem att 

fortsätta medverka i sociala och arbetsrelaterade aktiviteter (Fong et al., 2006). Personer med 

MS upplevde att det hjälpte dem att bevara en god livskvalitet om de hade en bra relation till 

en stödorganisation (Shevil & Finlayson, 2006). Genom att bilda nätverk med positiva 
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förebilder var det lättare att acceptera funktionsnedsättningarna i samband med sjukdomen 

(Grytten & Måseide, 2006).  

Ovisshet inför framtiden 

Oro och bekymmer inför framtiden 

Osäkerheten inför framtiden upplevdes vara förvirrande, samt skapade oro och bekymmer för 

många personer med MS. Symtomen blev exempelvis sämre, vilket upplevdes som en 

vardaglig kamp (Irvine et al., 2009). Personer med MS upplevde det som en mardröm att 

ständigt bli berövad olika funktioner (Lohne et al., 2010). Kognitiva förändringar, såsom 

glömska, kunde exempelvis upplevas som en ”berg- och dalbana” på grund av 

oförutsägbarheten. Det gjorde att de kände att de förlorade kontrollen över framtiden, vilket 

upplevdes påverka livskvaliteten (Shevil & Finlayson, 2006). Vissa personer med MS kände 

sig särskilt bekymrade inför sexuella aktiviteter, då de oroade sig över att ansträngande 

sexuella aktiviteter skulle skada dem fysiskt (Gagliardi, 2003). De upplevde sig leva mellan 

hopp och förtvivlan, samt mellan hopp och osäkerhet, bland annat inför nya sjukdomsattacker 

och över att eventuellt behöva flytta ifrån hemmet (Lohne et al., 2010). Personer med MS 

hade inte bara stressen relaterad till sjukdomen att hantera, utan även stressen inför bland 

annat familjedagar och olika högtider (Malcomson et al., 2008). De upplevde också en oro 

inför åldrandet, ökade behov, förändrade relationer och sociala förhållanden, samt finansiella 

problem (Fong et al., 2006). Där fanns exempelvis bekymmer kring att bli mer beroende av 

sin partner (Fong et al., 2006; Shevil & Finlayson, 2006).  

 

Rädslan inför återfall av symtom skapade oro inför att behöva ta ledigt från jobbet, samt över 

möjligheten att kunna komma tillbaka igen (Malcomson et al., 2008). Hos personer med MS 

fanns också en oro över att helt behöva lämna sitt arbete (Shevil & Finlayson, 2006). 

Personer med MS kunde även känna sig lurade på sin pension. De upplevde att deras 

alternativ var smalare och att de inte var lika fria att bestämma vad de ville göra efter sin 

pension, jämfört med andra personer som fortfarande arbetade (Fong et al., 2006). Hos 

personer med MS fanns en osäkerhet och oro över att planerade aktiviteter inte skulle kunna 

genomföras (Olsson et al., 2005). Personer med MS upplevde dessutom en stor oro över 

bristen på konkret stöd i framtiden (Fong et al., 2006). Oförutsägbarheten och osäkerheten 

var den största utmaningen för personer med MS (Malcomson et al., 2008).  
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Förändrad livssyn  

De flesta personer med MS ansåg att synen på livet hade förändrats i och med sjukdomen 

(Irvine et al., 2009; Malcomson et al., 2008). De hade lärt sig leva med sjukdomen, 

prioriteringar och värderingar hade förändrats till det positiva och många uppskattade och 

njöt av små ting som de tidigare hade tagit för givet. Sjukdomen upplevdes över sikt leda till 

positiva förändringar av olika värderingar och i synen på livet (Irvine et al., 2009). Vissa 

personer med MS hade upplevelsen av att de ändrats som person och tyckte då att det var 

okej att säga att de levde med en sjukdom. Insikten om att funktionsnedsättningarna inte 

nödvändigtvis innebar slutet på livet kunde upplevas som en vändpunkt för personer med MS 

(Grytten & Måseide, 2006). De upplevde att de inte behövde kompromissa med 

livskvaliteten, trots att exempelvis kognitiva förändringar inverkade på livet för dessa 

personer (Shevil & Finlayson, 2006). En del personer med MS identifierade olika positiva 

förändringar till följd av sjukdomen, såsom möten med nya människor och stärkta sociala 

band. De upplevde att sociala roller gav livet mening och skapade en känsla av värde, mening 

och välbefinnande (Fong et al., 2006). De var glada när de fortfarande kunde ägna sig åt 

kreativa arbeten (Lohne et al., 2010). Flertalet personer med MS upplevde således att de 

fortfarande hade förmågan till ett visst utförande och att de hade en plats i samhället (Irvine et 

al., 2009).  

Gynnsamma hanteringssätt 

Personer med MS hade insett att de kunde bevara sina värden, såsom självständighet och 

kontroll, genom att ändra sina förväntningar och fortsätta delta i meningsfulla aktiviteter. 

Genom att erkänna sina personliga resurser, såsom attityd och humor, samt fundera över hur 

de kunde maximera sina styrkor upplevde de att den sociala funktionen kunde förbättras 

(Fong et al., 2006). Personer med MS upplevde att en aktiv och kämpande attityd hjälpte dem 

att hantera sjukdomen framgångsrikt. De upplevde det som hjälpsamt att även ha ett gott 

sinne för humor, vilket gav dem en bättre förståelse för sin sjukdom. Personer med MS 

uttryckte att det var värdefullt att leva varje dag som den kom och att undvika att sörja över 

saker som de ändå inte kunde kontrollera (Malcomson et al., 2008).  

 

Personer med MS kunde uppleva krav på olika livsstilsförändringar, utvärdering av 

situationen, samt planering inför framtiden (Fong et al., 2006). Det upplevdes då som 

värdefullt att fundera över livsmål och planer för att kunna hantera sjukdomen. Genom att bli 

en omsorgsfull planerare och att veta om sina begränsningar upplevdes det lättare att 
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exempelvis hantera den vanligt förekommande tröttheten (Malcomson et al., 2008). Personer 

med MS upplevde att tröttheten inverkade på deras dagliga liv på nästan alla sätt, men efter 

ett tag kände de till sina egna gränser. Tron på Gud upplevdes av flera personer med MS 

också som en hjälp för att ta sig igenom svårigheter som följde med sjukdomen (Irvine et al., 

2009). Personer med MS tyckte även att det var värdefullt att bli expert på sin sjukdom 

(Grytten & Måseide, 2006). Det upplevdes positivt att få den senaste kunskapen, samt 

lämpliga råd och information, kring exempelvis behandlingar av sin sjukdom (Malcomson et 

al., 2008). Kunskaper kring sjukdomen upplevdes utveckla ett ökat förtroende till dem själva 

då kunskaperna kunde användas för att stödja andra personer med MS. Personer med MS 

upplevde dessutom att dessa kunskaper kunde minska deras rädsla kring sjukdomens 

oförutsägbarhet (Grytten & Måseide, 2006).  

Diskussion 

Metoddiskussion   
En litteraturstudie med kvalitativ ansats genomfördes då syftet med studien var att belysa 

personers upplevelser av att leva med MS. Fördelar med en litteraturstudie är enligt Axelsson 

(2008) och Polit och Beck (2012) att den sammanställer forskning inom ett ämne som är av 

intresse. På detta sätt antogs fler personers upplevelser belysas, samt ett mer generaliserbart 

resultat kunna erhållas, än om en empirisk studie hade gjorts, vilket antas stärka resultatet. En 

empirisk studie valdes även bort med tanke på den begränsade tidstillgången. Willman et al. 

(2006) menar att en kvalitativ ansats har till uppgift att belysa upplevelser, erfarenheter och 

mening hos olika personer (ibid.). Valet av den kvalitativa ansatsens tycktes därför vara 

lämplig och vara en styrka för studien då syftet var att belysa just upplevelser. 

 

Databaserna Cinahl, Medline och Academic Search Elite utnyttjades för sökningen av 

vetenskapliga artiklar. Databaserna ansågs vara lämpade då sjukdomen MS enligt Wollin et 

al. (2006) kan innebära ett ökat behov av omvårdnad. Enligt Dahlberg et al. (2003) kan 

personer som lever med en sjukdom även få en påverkad hälsa (ibid.). Academic Search Elite 

tillförde inget nytt, då den enda lämpliga artikeln som återfanns där även fanns i Cinahl. 

Willman et al. (2006) menar att det ändå är en fördel att söka i flera databaser. Då 

databaserna kan skilja sig åt minskar detta risken för ett snedvridet urval (ibid.). Anpassning 

av sökorden gjordes till respektive databas. Willman et al. (2006) anser att endast ett sökord 
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aldrig är tillräckligt vid sökning av vetenskapliga artiklar. För att täcka in så många artiklar 

som möjligt är det även viktigt att kombinera olika sökord. En kombinering av olika sökord 

kan göras med hjälp av Booleska sökoperatorer (ibid.). I studien användes endast AND, 

vilket skulle kunna stärka studien, då kombinering med OR och NOT ansågs olämpligt med 

tanke på syftet.   

 

Endast artiklar från Europa och Nordamerika valdes att inkluderas i studien då WHO (2006) 

hävdar att sjukdomen MS är mest förekommande i dessa delar av världen. Willman et al. 

(2006) menar dock att material från amerikanska artiklar är ett observandum med tanke på 

dess relevans för nordisk hälso- och sjukvård. Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] 

(2005) beskriver att utformningen av sjukvårdssystemen skiljer sig åt mellan olika länder. 

Sjukvårdssystemet i USA skiljer sig exempelvis från övriga länders genom att det i grunden 

har en privat finansiering. Den offentliga finansieringen i USA ökar dock stadigt (ibid.). 

Resultatet skulle således kunna ha blivit påverkat av de olika sjukvårdssystemen som råder i 

olika delar av världen, då det tros kunna uppstå skilda upplevelser kring sjukdomen MS på 

grund av dessa olikheter. Inkluderingen av artiklar som inte enbart är från norden antas ändå 

ha breddat resultatet, vilket anses positivt för studien.  

 

Ambitionen var att inkludera artiklar på både svenska och engelska, då dessa var de språk 

som behärskades. Willman et al. (2006) anser att enbart litteratur med de språk som 

behärskas bör användas (ibid.). Endast artiklar på engelska, som svarade till syftet, återfanns 

dock. Resultatet kan således ha blivit begränsat på grund av denna språkliga avgränsning. 

Generellt innehöll de flesta artiklar mest kvinnor, men WHO (2006) nämner att MS är 

vanligare bland kvinnor än bland män (ibid.). Det tros vara en anledning till det stora antalet 

kvinnor i artiklarna, men det anses dock ha kunnat påverka resultatet. Det kan exempelvis bli 

mindre generaliserbart för män med MS, då deras upplevelser riskerar att komma i 

skymundan. I studien exkluderades artiklar äldre än år 2003 för att om möjligt undvika ett 

icke aktuellt resultat, vilket kan ha varit gynnsamt för studien. Artiklar med personer som var 

under 19 år exkluderades, då WHO (2006) påtalar att insjuknandet i sjukdomen MS 

vanligtvis sker i ungdomen eller i medelåldern (ibid.). Artiklar som innefattade personer med 

nydiagnostiserad MS exkluderades också, detta då syftet med studien inte var att belysa 

diagnosbeskedet. Således skulle fokus ligga på de personer som levde med sjukdomen. 

Resultatet kan dock till följd av dessa kriterier ha blivit begränsat, vilket kan ha påverkat 

resultatet i en negativ riktning.  
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Ett flertal titlar, abstrakt och artiklar lästes igenom under sökningen av artiklar, men endast 

åtta stycken artiklar valdes ut då övriga artiklar inte ansågs svara till syftet eller mot de 

uppsatta kriterierna. För att utesluta att nytt material hade tillkommit genomfördes även en 

kompletterande sökning. Det tros vara en styrka för studien. Granskning av de utvalda 

artiklarna gjordes med hjälp av Willmans et al. (2006) kvalitetsbedömningsmall för studier 

med kvalitativ metod (ibid.). Valet av just denna mall gjordes för att den var lättförståelig och 

anpassad till kvalitativt material. Mallen modifierades genom att utesluta genereras teori, 

råder analysmättnad, samt datamättnad, då dessa ansågs svåra att bedöma. Granskningen 

genomfördes först enskilt och bedömningen sammanställdes sedan gemensamt, då Willman 

et al. (2006) menar att granskningens tyngd ökar om flera granskare för samman sina 

enskilda tolkningar (ibid.). Det anses således vara positivt för studien. Av de åtta granskade 

artiklarna bedömdes två stycken endast uppnå medelkvalitet. Det ansågs dock som tillräckligt 

och dessa artiklar inkluderades eftersom de passade till studiens syfte.  

 

De kvalitativa metoderna i de åtta artiklarna kunde skilja sig åt. Polit och Beck (2012) menar 

att analysen av datainsamlingen kan variera beroende på vilken metod som används (ibid.). 

Resultatet kan därför ha blivit påverkat med tanke på dessa skillnader. Resultatet kan även ha 

blivit påverkat av att två forskare förekommer i flera av studiens artiklar. Då dessa forskare 

genomfört artiklarnas studier i olika forskargrupperingar antas deras infallsvinkel ändå ha 

skiljt sig åt. I en av artiklarna inkluderades både personer med MS och deras anhöriga. De 

anhörigas upplevelser var tydligt separerade från upplevelserna hos personerna med MS. 

Upplevelserna hos de anhöriga kunde därför urskiljas och exkluderas från resultatet. Det 

tycktes därför inte vara negativt för studiens resultat.  

 

Analysen inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av Krippendorffs (2004) 

kvalitativa innehållsanalys (ibid.). Den valdes då den ansågs vara tydlig och lätt att förstå. En 

annan analysmetod skulle kunna ha gett ett annorlunda resultat, detta då olika analysmetoder 

enligt Olsson och Sörensen (2007) har olika fokus och utgår från olika perspektiv (ibid.). 

Översättning av meningsenheterna gjordes med hjälp av olika uppslagsverk. 

Meningsenheternas innehåll kan ha påverkats vid översättningen då exempelvis en bokstavlig 

översättning enligt Polit och Beck (2012) kan ge en otillfredsställande översättning, eftersom 

meningen i texten riskerar att förändras (ibid.). Ambitionen var att göra en manifest 

innehållsanalys, då personers upplevelser av att leva med MS skulle belysas, utan att 
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omtolkning skedde. Det riskerar dock att finnas latenta inslag, vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) innebär att textens innebörd och dolda budskap tolkas. Polit och Beck 

(2012) påstår att tolkning ofta sker vid analys av texter och att det är svårt att helt bortse från 

personliga åsikter (ibid.). Översättningen och eventuell omtolkning skulle därför ha kunnat 

påverka studiens resultat i en negativ riktning. Artiklarna lästes och analyserades först enskilt 

för att sedan diskuteras gemensamt, vilket ändå kan ha stärkt resultatet då Polit och Beck 

(2012) menar att tillförlitligheten ökar då flera personer genomför analysen. Lundman och 

Graneheim (2008) påstår att även trovärdigheten ökar när två eller fler personer deltar i 

analysen.   

Resultatdiskussion  
Det framkom att personer med MS kunde uppleva en påverkad självbild, detta då de 

exempelvis hade en känsla av att vara delad i två delar, en del som var närvarande och en del 

som var frånvarande. Personer med MS såg sig dessutom ibland som svaga och tunga till 

följd av den vanligt förekommande tröttheten. Flensner et al. (2003) bekräftar att personer 

med MS kan uppleva att deras kropp bland annat kan kännas som uppdelad i flera delar. Den 

kan ibland också kännas tung och andra gånger frånvarande. Finlayson och van Denend 

(2003) styrker att personer med MS kan uppfatta sin kropp som tung. Flensner et al. (2003) 

intygar att energin och styrkan, samt koncentrationsförmågan, kan minska till följd av 

tröttheten. Dahlberg och Segesten (2010) hävdar att kroppen är subjektiv och att det är genom 

den som personen lever. Dahlberg et al. (2003) menar att individen har tillgång till livet 

genom kroppen och när den förändras, vid exempelvis sjukdom, kan kontakten till världen 

och livet påverkas.  

 

I resultatet framkom också att personer med MS inte alltid kunde jobba lika mycket som 

andra kollegor och att de kunde bli särbehandlade av arbetsgivaren, till följd av sjukdomens 

inverkan på arbetsförmågan. WHO (2006) bekräftar att MS är en sjukdom där insjuknandet 

ofta sker redan i arbetsför ålder, detta till skillnad från exempelvis demens, vilken är en 

neurologisk sjukdom som istället inträder senare i livet. För personer med MS kan sjukdomen 

således medföra att de inte klarar av att vara lika produktiva som tidigare. Pompeii et al. 

(2005) betonar att exempelvis arbetssituationen då kan bli påverkad när personer med MS 

inte alltid orkar utföra samma arbetsuppgifter som tidigare. 
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Resultatet visade att personer med MS upplevde utanförskap, när de blev bemötta som 

annorlunda, med oförståelse eller ignorerades. Borkoles et al. (2008) betonar att personer 

med MS kan känna sig annorlunda i kontakt med andra personer. Yorkston et al. (2010) 

bekräftar att personer med MS upplever att personer runt omkring dem tenderar att ignorera 

deras sjukdom och att andra har svårt att förstå symtomens inverkan på deras förmåga till 

utförande. Flensner et al. (2003) styrker att exempelvis tröttheten kan missförstås som 

berusning. 

 

I resultatet framkom även att en del personer med MS ibland upplevde att deras relationer 

påverkades negativt av sjukdomen, att stödet var bristfälligt och att informationen var 

otillräcklig. Resultatet visade dock att personer med MS upplevde att socialt stöd var 

värdefullt och att de kunde uppleva positiva relationer. Edmonds et al. (2007) bekräftar att 

sjukdomen MS kan påfresta relationer och förhållanden i familjen då en person insjuknar i 

sjukdomen. Finlayson och van Denend (2003) betonar att familjen ändå kan upplevas som 

stödjande av personer med MS. Andreassen och Bruun Wyller (2005) menar också att 

personer med MS tycker att det är stödjande att träffa andra personer med MS som kan ge 

dem nya perspektiv på livet. Heiskanen et al. (2011) bekräftar att personer med MS upplever 

att psykosocialt stöd är viktigt, men att stödet ofta är otillräckligt och att de inte får den 

information, kring bland annat behandling och symtom, som de är i behov av. Andreassen 

och Bruun Wyller (2005) och Wollin et al. (2006) betonar också upplevelsen av ett bristande 

stöd kring sjukdomen.  

 

Resultatet visade dessutom att personer med MS bland annat upplevde oro, osäkerhet och 

rädsla inför framtiden. Det framkom dock att vissa personer hade en positiv syn på livet och 

på sig själva. Ploughman et al. (2012) bekräftar rädslan och oron inför framtiden, samt 

sjukdomens oförutsägbarhet. Dahlberg et al. (2003) betonar att lidande kan uppstå vid 

förändringar i kroppen i samband med en sjukdom, då personen som lever med denna inte 

längre vågar lita på sin kropp. Finlayson och van Denend (2003) och Yorkston et al. (2010) 

styrker att personer med MS kan känna rädsla över att mista sin rörelseförmåga och över att 

bli en börda för familjen. Pompeii et al. (2005) menar också att arbetet kan påverkas vid 

sjukdomen MS, bland annat på grund av den oberäkneliga sjukdomsförsämringen. Dahlberg 

och Segesten (2010) betonar att livsvärlden påverkas på ett eller annat sätt när kroppen 

förändras. Förändringar i kroppen och livet blir tydliga vid sjukdom, som exempelvis MS. 

Ploughman et al. (2012) bekräftar att personer med MS då kan få en annan syn på sig själva 
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till följd av sjukdomen. Finlayson och van Denend (2003) styrker dessutom att många 

personer med MS har en optimistisk syn på framtiden. 

Slutsats 
Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med MS. Studien bedöms 

vara användbar då den är en sammanställning som gör det lättare att överblicka personers 

upplevelser av att leva med MS. I resultatet framkom att personer med MS hade flera 

negativa upplevelser relaterade till sin sjukdom. De upplevde exempelvis ett utanförskap på 

grund av att andra personer bland annat missförstod dem och tenderade att inte 

uppmärksamma deras sjukdom. Personer med MS uttryckte ibland även ett otillräckligt stöd 

från bland annat sjuksköterskor och en oro inför framtiden. När de fick det stöd de behövde 

hade de lättare att hantera livet med sin sjukdom. Det visar på vikten av att uppmärksamma 

personers upplevelser av att leva med MS, då det kan underlätta för andra personer att förstå 

personer med MS bättre. Om sjuksköterskor får mer kunskap om olika upplevelser som kan 

uppstå till följd av sjukdomen MS, skulle stödet också kunna anpassas bättre till varje individ 

som lever med sjukdomen.  

 

Forskning kring enbart mäns upplevelser av att leva med MS antas vara av vikt att fokusera 

på i framtida forskning, då kvinnors och mäns upplevelser möjligen skiljer sig åt och flertalet 

deltagare i tidigare forskning är kvinnor. Anhörigas upplevelser kan också vara av värde att 

uppmärksamma mer, då resultatet visade på att de anhöriga var viktiga för personer med MS.  

Självständighet  
Bakgrunden utarbetades gemensamt efter enskild inläsning på ämnesområdet sjukdomen MS. 

Sökningen av artiklar gjordes tillsammans. De utvalda artiklarna lästes sedan igenom på 

varsitt håll, för att därefter diskuteras gemensamt. Artikelgranskningen utfördes också den 

först enskilt, följt av en gemensam bedömning. Likaså meningsenheterna identifierades 

självständigt för att sedan sammanställas tillsammans. Återstående delar i analysen 

genomfördes gemensamt. Precis som metod, resultat, diskussionsdelar, samt slutsats. Figur 1 

var däremot Therése huvudansvarig för. Texten lästes slutligen igenom enskilt ett flertal 

gånger för att därefter korrigeras gemensamt.  
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Bilaga 1, 1(2) Databassökningar  
Sökningar i CINAHL. Avgränsning: Engelska och ”Peer Reviewed”. Siffror i parantes visar 

dubbletter av artiklar.  
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Multiple Sclerosis 8 106 121029 0 0 

Life Experiences 8 505  0 0 

Multiple Sclerosis AND Life 
Experiences 

40  10 4 (1) 

Life Style 10 437  0 0 

Multiple Sclerosis AND Life 
Style 

21  2 0 

Emotions 7 325  0 0 

Multiple Sclerosis AND 
Emotions 

20  5 2 

Attitude 6 463  0 0 

Multiple Sclerosis AND 
Attitude 

6  1 1 

 

Sökningar i MEDLINE. Avgränsningar: Engelska.  
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Multiple Sclerosis 36 210 121029 0 0 

Life Style 
 

38 328  0 0 

Multiple Sclerosis AND Life 
Style 
 

73  9 0 

Emotions 37 336  0 0 

Multiple Sclerosis AND 
Emotions 

79  8 0 

Attitude 37 073  0 0 

Multiple Sclerosis AND 
Attitude 

23  3 1 
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Bilaga 1, 2(2) Databassökningar  
Sökningar i Academic Search Elite. Avgränsningar: Engelska och Scholarly (Peer 

Reviewed). Siffror i parantes visar dubbletter av artiklar. 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Multiple Sclerosis 15 0433 121030 0 0 

Experience  7 343  0 0 

Multiple Sclerosis AND 
Experience 

8  3 (1) 

Lifestyles 10 401  0 0 

Multiple Sclerosis AND 
Lifestyles 

8  2 0 

Emotions (Psychology) 21 696  0 0 

Multiple Sclerosis AND 
Emotions (Psychology) 

8  6 0 

Attitude (Psychology) 29 311  0 0 

Multiple Sclerosis AND 
Attitude (Psychology) 

20  5 0 
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Bilaga 2, 1(2) Granskningsprotokoll 
Kvalitetsbedömningsmall för studier med kvalitativ metod efter Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s.156-157. 

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval………………………………………………………… 

Finns det ett tydligt syfte?                       Ja □ Nej □ Vet ej □           

Patientkarakteristiska  Antal…………………………………….        

   Ålder…………………………………….

   Man/kvinna……………………………... 

Är kontexten presenterad?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Etiskt resonemang?  Ja □ Nej □ Vet ej □  

Urval 

Relevant?   Ja □ Nej □ Vet ej □  

Strategiskt?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– datainsamling tydligt beskriven? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– analys tydligt beskriven?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Råder datamättnad?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Råder analysmättnad?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Redovisas resultatet i förhållande till Ja □ Nej □ Vet ej □ 

en teoretisk referensram? 

Genereras teori?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Huvudfynd………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2, 2(2) Granskningsprotokoll 
 
Kvalitetsbedömningsmall för studier med kvalitativ metod efter Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s.156-157. 

 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

80-100 % Hög □  70-79 % Medel □ 60-69 % Låg □ 

Kommentar…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

Granskare (sign)…………………….. 
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Bilaga 3, 1(2) Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Fong, T., Finlayson, M., & 
Peacock, N.  
2006 USA 

The social experience of 
aging with a chronic 
illness: perspectives of 
older adults with multiple 
sclerosis.  

Kvalitativ metod. 
Deskriptiv 
tvärsnittsstudie.  
Djupgående 
intervjuer. 
Fenomenologisk 
metod. 

27 personer med MS rekryterades vid 
ett MS-center i Illinois.  
23 kvinnor och 4 män mellan 55 och 
81 år. 

82 %  
Hög kvalitet 

Gagliardi, B. A.  
2003 USA  

The experience of 
sexuality for individuals 
living with multiple 
sclerosis. 

Kvalitativ metod. 
Telefonintervjuer. 
Naturalistisk 
fallstudie. 

8 personer med MS rekryterades vid 
inbjudan till deltagande. 
5 kvinnor och 3 män mellan 47 och 71 
år. 

91 % 
Hög kvalitet 

Grytten, N., & Måseide, P.  
2006  Norge 

“When I´m together with 
them I feel more ill.” The 
stigma of multiple 
sclerosis experienced in 
social relationships. 

Kvalitativ metod. 
Ostrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor. 
Grounded-theory 
metod. 

8 personer med MS och 6 anhöriga 
rekryterades från ett specialistsjukhus, 
ett MS-center och en stödgrupp för 
personer med MS.  
4 kvinnor och 4 män med MS.  
5 kvinnor och 1 man var anhöriga. 
Mellan 33 och 60 år. 

73 % 
Medelkvalitet 

Irvine, H., Davidson, C., Hoy, K., 
& Lowe-Strong, A.  
2009 Storbritannien 
 

Psychosocial adjustment 
to multiple sclerosis: 
exploration of identity 
redefinition. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerad 
fokusgrupp. 
Guidade diskussioner 
med öppna frågor och 
observationer. 
Fenomenologisk 
metod. 

8 personer med MS rekryterades vid 
ett MS- center. 
7 kvinnor och 1 man mellan 36 och 63 
år. 

82 % 
Hög kvalitet 

Lohne, V., Aasgaard, T., Caspari, 
S., Slettebø, Å., & Nåden, D.  
2010 Norge 

The lonely battle for 
dignity: individuals 
struggling with multiple 
sclerosis. 

Kvalitativ metod. 
Deskriptiv och 
explorativ design. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Fenomenologisk-
hermeneutisk metod. 

14 personer med MS rekryterades via 
två olika rehabiliteringscenter. 
8 kvinnor och 6 män mellan 39 och 66 
år. 

91 % 
Hög kvalitet 
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Bilaga 3, 2(2) Artikelöversikt  
Författare/år/land  Titel Metod Urval Kvalitet 
Malcomson, K. S., Lowe-Strong, 
A. S., & Dunwoody, L.  
2008 Storbritannien  
 

What can we learn from 
the personal insights of 
individuals living and 
coping with multiple 
sclerosis? 

Kvalitativ metod. 
Fokusgrupp. 
Diskussioner och 
observationer. 
Tematisk 
analysmetod. 

13 personer med MS rekryterades via 
informationsbroschyrer på ett MS-
center i norra Irland.   
9 kvinnor och 4 män mellan 40 och 67 
år. 

82 % 
Hög kvalitet 

Olsson, M., Lexell, J., & 
Söderberg, S.  
2005 Sverige 

The meaning of fatigue 
for women with multiple 
sclerosis. 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer. 
Fenomenologisk-
hermeneutisk metod. 

10 kvinnor med MS rekryterades via 
ett rehabiliteringscenter på ett sjukhus 
i södra Sverige. Mellan 43 och 59 år. 

82 % 
Hög kvalitet 

Shevil, E., & Finlayson, M.  
2006 USA  

Perceptions of persons 
with multiple sclerosis on 
cognitive changes and 
their impact on daily life. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Tematisk 
analysmetod. 
Fenomenologisk 
metod.  

4 personer med MS rekryterades med 
hjälp av flygblad på ett MS-center.  
3 kvinnor och 1 man mellan 46 och 60 
år. 

73 % 
Medelkvalitet 
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Bilaga 4, 1(2) Exempel på analysförfarande  
Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 

…a fear of leaving the home due to 
bowel or bladder incontinence (Fong, 
Finlayson & Peacock, 2006, s.701) 

Rädsla för att lämna 
hemmet på grund av tarm- 
eller blåsinkontinens 

Rädsla kring inkontinens  Förändrade kroppsliga 
funktioner 

…they experienced a loss of self-esteem 
as a result of their inability to work, 
which was due to fatigue… (Gagliardi, 
2003, s.576) 

Förlust av självkänsla till 
följd av oförmåga att 
arbeta 

Förlust av självkänsla  Påverkad självbild 

The attention that the informants get 
from 
colleagues and friends is a reminder of 
undesired differentness, as informants 
wish to pass for normal (Grytten & 
Måseide, 2006, s.201) 

Uppmärksamheten från 
andra påminner om en 
oönskad skillnad, då de 
vill ses som normala 

Oönskad skillnad Utpekad som annorlunda Utanförskap 

They felt that it was impossible for 
others to really understand the fatigue 
because it was difficult to describe, and 
they often described their experiences by 
using metaphors (Olsson, Lexell & 
Söderberg, 2005, s.10) 

Det var omöjligt för andra 
att förstå tröttheten för den 
var svår att förklara 

Tröttheten var omöjlig för 
andra att förstå 

Ignorering och oförståelse Utanförskap 
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Bilaga 4, 2(2) Exempel på analysförfarande  
Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Generally they felt there was a need for 
more information: To help individuals 
maintain autonomy, adjust their 
lifestyles, enhance independent living 
and to help cope with fatigue and 
depression (Malcomson, Lowe-Strong & 
Dunwoody, 2008, s.670) 

Det fanns ett behov av mer 
information: för att behålla 
självständighet, anpassa 
livsstilen, förbättra 
självständigt leverne och 
underlätta hanteringen av 
trötthet och depression 

Behov av mer information  Skiftande relationer och stöd 

…were particularly concerned that their 
cognitive changes would reach a point 
where they would have to give up their 
jobs (Shevil & Finlayson, 2006, s.784) 

Oroade över att kognitiva 
förändringar skulle leda till 
att de blev tvungna att 
lämna jobbet 

Oro över att behöva lämna 
jobbet 

Oro och bekymmer inför 
framtiden 

Ovisshet inför framtiden 

 …over time many of the participants 
reported that there were positive changes 
in terms of their values and outlook 
(Irvine, Davidson, Hoy & Lowe-Strong, 
2009, s.604) 

Där fanns positiva 
förändringar kring deras 
värderingar och 
framtidsutsikt 

Positiva förändringar kring 
värderingar och 
framtidsutsikt 

Förändrad livssyn Ovisshet inför framtiden 

The majority of participants felt that 
‘faith in God gets you through’ (Irvine, 
Davidson, Hoy & Lowe-Strong, 2009, 
s.604) 

Kände att tron på Gud 
hjälper dem att ta sig 
igenom 

Tron på Gud hjälper  Gynnsamma hanteringssätt Ovisshet inför framtiden 
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