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Abstract 

 
Bakgrund: Multipel skleros är en autoimmun sjukdom som påverkar kroppens centrala 

nervsystem och ungefär 2,5 miljoner individer är drabbade världen över. Uppkomsten till 

sjukdomen är inte klarlagd, genetik och miljöfaktorer anses vara en bidragande faktor. 

Symtomen är både sensoriska som sensibilitetsstörningar och funktionsbortfall men likväl 

motoriska som pareser och muskelatrofi. Multipel skleros drabbar inte enbart individen utan 

också relationer, familj och den sociala kontexten. Syfte: Beskriva patienters erfarenheter av 

att leva med multipel skleros. Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning 

genomfördes i databaserna MEDLINE och Cinahl. Totalt 11 artiklar valdes ut och granskades 

från granskningsmall. Integrerad analys utfördes på det innehåll som svarade mot syftet. 

Resultat: Multipel skleros medför en identitetskris och det är svårt att känna igen sin kropp 

och det skapar ångest och frustration. Sjukdomen skapar hinder i det dagliga livet, framtid 

och den sociala omgivningen. För att kunna acceptera sin situation krävs tid för reflektion 

samt hitta alternativa lösningar som exempelvis genom hjälpmedel, planering och 

prioritering. Slutsats: Sjukdomen leder till en identitetskris med flera komplexa symtom. För 

att hantera sin situation behövs en total omställning. Det gäller att prioritera men också vara 

kreativ och hitta alternativa lösningar. 

 

Nyckelord: Patient, person, erfarenheter, livskvalitet, leva, multipel skleros.
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Inledning 

 

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som påverkar miljoner människor världen 

över vilket ger upphov till en nedsatt funktionsförmåga och neurologiska störningar. 

Symtomen är individuella och prognosen är oförutsägbar. Multipel skleros leder till negativa 

konsekvenser för livskvaliteten, det sociala livet och medför en stor kostnad för 

välfärdssamhället (Coenen, Basedow-Rajwich, König, Kesselring & Cieza, 2011). Grunden 

till arbetet är att skapa en bättre förståelse för hur det är att leva med MS. 

Sjuksköterskeprofessionens grund innebär att arbeta utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt, därför behövs mer kunskap inom området för att förstå helheten kring 

personerna bakom sjukdomen. 

Bakgrund 

Historik 

Multipel skleros började beskrivas, observeras och diagnostiseras under 1800-talet. Flera 

neurologiska sjukdomar var redan kända ursprungligen från antiken som förlamningssymtom 

och epilepsi, men det förekommer inte i några skrifter att patienter uttrycker symtom som 

exakt motsvarar MS. Upptäckten av diagnosen MS härstammar från en neurolog vid namn 

Jean-Martin Charcot. Neurologen observerade genom olika obduktioner och kunde fastställa 

ett samband mellan patienter med förlamningssymtom och hårda ärrbildningar i ryggmärg 

samt hjärna vilket benämns som plack. Därefter uppkom diagnosen MS som har betydelsen 

“många ärr härdar”. Charcot gjorde en beskrivning av sjukdomen och dess yttringar som 

fortfarande är aktuella idag (Fagius, Andersen, Hillbert, Olsson & Sandberg, 2007).  

Epidemiologi 

Globalt är det cirka 2,5 miljoner människor som är diagnostiserade med MS och 75 % av den 

siffran är kvinnor (Patron, Ussher, Natoli & Perz, 2018). Ruto (2013) menar att anledningen 

till att sjukdomen drabbar majoriteten kvinnor kan bero på biologiska faktorer.  

   Multipel skleros är i många länder däribland Sverige den främsta sjukdomsorsaken till 

förhindrad rörlighet som drabbar unga vuxna. Ungefär 1 av 800 drabbas av MS i Sverige  

vilket får stora konsekvenser och ökat lidande för varje enskild individ, men också stora 

konsekvenser för samhället. En studie som gjordes 2005 i Stockholm beräknades att MS 

kostar samhället 5,5 miljarder svenska kronor per år (Fagius et al., 2007). 

   Frekvensen av MS har visat sig korrelera med ekvatorn. Vid ekvatorn är prevalensen näst 

intill obefintlig och ökar sedan åt båda riktningarna. Anledningen till det antas vara både 

miljömässiga och genetiska faktorer (Hillert & Lycke, 2012). Sambandet uppmärksammas 

också av Ruto (2013) som beskriver den oklara korrelationen mellan miljö och orsak. 

Sambandet mellan de två nämnda variablerna är odefinierad och högst frekvens av MS är i de 

geografiska områdena Nordamerika, Europa och Nya Zeeland. 
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Patologi 

Multipel skleros är en autoimmun sjukdom som sprider sig i människans centrala nervsystem. 

Det sker en förändring genom inflammation som konsekvens leder till demyelinisering, ofta 

benämnd som plack, vilket vanligtvis angriper vit substans. Det som sker i det centrala 

nervsystemet vid MS är axonal skada samt myelinbortfall som har en varierande storlek. Av 

okänd anledning aktiveras T-celler i kroppen som penetrerar blod-hjärnbarriären där de börjar 

eliminera gliaceller, som har till uppgift att producera myelin. Konsekvensen är att det bildas 

ärrvävnad och initierar symtom från det centrala nervsystemet (Ruto, 2013).  

Patogenes 

Orsaken till MS är inte helt klarlagd och det finns ingen metod som med säkerhet kan påvisa 

en diagnos, dock finns det flera teorier om vad MS skulle kunna bero på. Autoimmunitet, då 

kroppens immunsystem är ur balans och börjar attackera egen vävnad istället för att fokusera 

på oönskade organismer. Multipel skleros kan också bero på kroppens genetiska struktur, 

även miljöfaktorer kan vara en bidragande faktor. Flera forskare påvisar en annan teori att 

MS kan bero på virus, svampar och bakterier likväl är inget av det ännu bekräftat (Ruto, 

2013). 

Symtom 

Symtomen varierar beroende på skadans lokalisation och svårighetsgrad. Multipel skleros 

upptäcks vanligen via skov vilket är en inflammation i det centrala nervsystemet som gör att 

symtom uppträder. Kroppen återhämtar sig från skov, remission, och har olika frekvenser allt 

ifrån någon gång per år till längre episoder. Återhämtningen från skov minskar i regel med 

tiden och dessa episoder märks inte på samma sätt som innan och patienten går in i en fas 

som kallas progressiva fasen. Vanliga debutsymtom är smärta vid ögonmotorik, 

synnedsättning och försämrad koordination (Ruto, 2013). 

   Vid MS talas det om sensoriska symtom. Det förekommer att patienter upplever parestesier, 

myrkrypningar, en känsla av domning och sensibilitetsstörningar i armar, ben och ansikte. 

Baksträngarna i ryggen kan påverkas och förändras vilket leder till en svullnad- eller 

spändhetskänsla som kan ge ett omfattande funktionsbortfall i berörd kroppsdel (Hillert & 

Lycke, 2012). 

   Extrem trötthet (fatigue) är ett av det allra vanligaste symtomen hos personer med MS. 

Fatigue leder till negativa konsekvenser som påverkar det dagliga livet, relationer och 

individens kognitiva funktionalitet. Den extrema tröttheten är ett stort hinder för att fungera 

adekvat i ett fysisk, psykisk och socialt tillstånd. Forskning har visat på att fatigue försämrar 

prognosen för personer med MS och förvärrar andra symtom (Mollaoglu & Ustun, 2008). 

   Motoriska symtom är vanligt förekommande hos patienter med diagnosen MS. Flera typer 

av pareser som förlamning och försvagning vilket kan yttra sig i en eller flera extremiteter. 

Pareserna behöver inte medföra kraftminskning utan lätta pareser kan avspegla sig som 

trötthet. Patienter kan erfara en tyngdkänsla och fallrisken är ansenlig efter lättare motion 

(Ruto, 2013). Fallrisk hos personer med MS är betydande relaterat till obalans. Antalet 

fallolyckor under en studie som pågick under tre månader visade att 56 % av patienterna 

någon gång hade råkat ut för en fallolycka. Större delen av alla fallolyckor som rapporteras 

sker vanligen i personens hemmiljö under vardagliga aktiviteter (Carling, Forsberg & 

Nilsagård, 2017). Andra motoriska symtom är spasticitet, reflexstegring, Babinskis tecken, 

ataxi och muskelatrofi. Det är inte ovanligt att patienter med MS behöver stöd vid 

förflyttning med hjälp av käpp eller rollator. Talförmågan försämras gradvis i takt med ataxin 

och blir ofrivilligt högljud och rytmiken försvinner. Längre in i sjukdomsförloppet och som 



 3 

följd av kraftigare pareser kan talet försämras ytterligare, vilket leder till svårigheter att göra 

sig förstådd (Hillert & Lycke, 2012). 

   Smärtproblematik är vanligt förekommande hos patienter med MS speciellt neurogen 

smärta som ofta är lokaliserad vid ansiktsregionen. Attackerna är kortvariga som återkommer 

spontant som förblir kraftfulla. Smärtan upplevs som brännande och molande. 

Synnedsättning är en konsekvens av synnervsinflammation s.k. optikusneurit. 

Inflammationen leder till ömhet och rörelsesmärta. Smärtan och synen kan förbättras när 

inflammationen dämpas, dock kan det kvarstå en viss grad av nedsättning. Personer som 

uppfyller kriterierna för MS upplever ofta beskedet som dramatiskt och kan i sin tur utlösa en 

livskris. Risken för depression och suicid anses vara förhöjd. Patienter berättar om 

problematik med minne och koncentration. Multipel skleros är en påfrestande sjukdom för de 

flesta patienter och motgångar genom sjukdomsförloppet kan utlösa kriser (a.a.).  

Diagnostik 

Tidigt fastställa diagnos är av stor vikt vid MS för att kunna ge optimal behandling och 

planering. Ett test för att ställa diagnos existerar inte i nuläget utan diagnosen fastställs 

genom anamnes, laboratoriska prover, diverse undersökningar och magnetröntgen (Fangerau 

et al., 2004). Magnetkameraundersökning är ett av det viktigaste instrumenten för att 

diagnostisera patienter med MS. En internationell forskargrupp har gemensamt fastställt ett 

antal kriterier för diagnostisering av MS som benämns med namnet, McDonald kriterier. 

Syftet med kriterierna var att forcera fram samt förenkla fastställningen av diagnos. I 

kriterierna ingår tydliga direktiv för magnetkamera- och klinisk undersökning (Josey et al., 

2012).  

Behandling 

Multipel skleros är en sjukdom som är individuell och en generell behandlingsplan för alla 

patienter är inte möjlig. Sjukdomen ska behandlas utifrån patientens förutsättningar och 

möjligheter. Vården ska innehålla både farmakologisk och icke farmakologiskt behandling 

(Faguis et al., 2007). 
 

Farmakologisk behandling 

Syftet med farmakologisk behandling är att i största mån förebygga symtom och bestående 

skador. De vanligaste läkemedlen vid behandling av MS är steroider, immunologiska 

läkemedel och antineoplastiska medel. Steroider som kortison används primärt för att 

aktivera den antiinflammatoriska effekten som förebygger ödem och förbättrar nervsignaler 

samt reparerar blod-hjärnbarriären. Immunterapi som t.ex. interferon används för att dämpa 

kroppens immunförsvar och därmed reducera risken för återfall dvs. skov. Antineoplastiska 

som cytostatika och cytokiner för att minska hastigheten på sjukdomsförloppet, en 

bromsmedicin (Ruto, 2013). 

 

Icke farmakologisk behandling 

Behandling som inte omfattar farmakologiska preparat är enligt forskning fysisk aktivitet,  

vilket kan öka balansen och rörligheten i kroppen samt minska lidande av depression och 

fatigue. Studien visade på att patienter fick generellt ökad livskvalitet (Baird & Motl, 2019). 

   Newsome et al. (2017) menar att för svår smärta är den mest primära icke farmakologiska 

behandlingen fysioterapi. Forskarna poängterar, för att uppnå optimal behandling är en 

kombination mellan farmakologisk och alternativa åtgärder mest lämplig. Newsome et al. 
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(2017) beskriver flera olika alternativa metoder som är lämpliga vid MS som TENS, massage 

och flertalet avslappningsmetoder.  

   Akupunktur och yoga har visat sig vara framgångsrikt på personer med MS diagnos, vilket 

gav upphov till minskad trötthet och smärtreducering efter en serie med löpande behandling 

(Smith & Halde, 2007).  

Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet omfattar två beståndsdelar, liv samt kvalitet. Avsnittet liv beskrivs som 

verklighet, livstid, vara och tillvaro, det vill säga att livskvalitet hör ihop med existens. 

Avsnittet kvalitet är omfattande och att definiera ordet kvalitet är mycket svårt. Begreppet för 

kvalitet när det nämns i samband med ordet livskvalitet menas det kvaliteten i livet. 

Livskvalitet inringas som människors avsiktliga negativa, positiva, kognitiva samt 

emotionella upplevelser. Livskvalitet associeras vanligen med begreppen glädje, trivsel, 

harmoni, psykisk hälsa, tillfredsställelse, välbefinnande och lycka (Rustøen & Wentz-

Edgardh, 1993). 

   Lidande av en sjukdom utgör en stor påfrestning på livskvaliteten. Lidande är ett begrepp 

som kan definieras som obehagskänsla vilket skiftar från fysisk, psykisk eller spirituell olust 

till att övergå till extrem apatisk passivitet, desperation eller ångest. Lidande är en upplevelse 

som varje människa någon gång upplever under sin livstid. Lidande kan kategoriseras till två 

delar, psykiskt och fysiskt lidande. Det psykiska lidandet utvecklas utifrån föreställningar och 

idéer som uppkommer utöver stimulus som orsakat dem. Exempel på psykiskt lidande är 

desperation, osäkerhet, förväntningar och fruktan. Det stimuli som ger upphov till obehag kan 

av personen upplevas som ett kroppsligt obehag som i sin tur leder till ett fysiskt lidande 

(a.a.). 

Familjefokuserad omvårdnad 

Innebörden av familjefokuserad omvårdnad är att se familjen som en enhet vilket menas 

patienten och den omgivning som existerar. När en individ får en sjukdom drabbas också de 

anhöriga och deras liv. Familjen kan både påverka positivt genom att stötta personen i sin 

sjukdom samt minska lidande men kan också påverka i negativt riktning som leder till ökat 

lidande och våld. Familjefokuserad omvårdnad kan separeras till två begrepp. I 

familjecentrerad omvårdnad ses varje familjemedlem som en enskild del. Tillsammans blir 

helheten större än summan av alla delar. Andra begreppet benämns som familjerelaterad 

omvårdnad då sätts någon i centrum och de andra individerna utgör personens omgivning. De 

två följande begrepp ska komplettera varandra och ge större förståelse för familjefokuserad 

omvårdnad (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017).  

   Boström och Nilsagård (2016) menar att när någon person i familjen drabbas av en 

sjukdom leder det till en följd av konsekvenser för familjens funktionalitet och kompliceras 

ytterligare när barn finns med i bilden. Välmående hos den sjukdomsdrabbade och familjen 

beror på hur väl dem kan handskas med livshantering s.k. coping. När svår sjukdom som MS 

förekommer inom familjen behövs ett helhetsperspektiv dvs. på det psykiska, fysiska och 

sociala för att uppnå optimal hantering för denna situation, vilket kan ta lång tid. Dessutom 

menar Boström och Nilsagård (2016) att kommunikation inom familjen är av allra största 

betydelse och är viktigt för familjens välbefinnande. Kontinuerlig kontakt och förståelse för 

varandra samt integrera barnen med information om sjukdomen. Det existerar en korrelation 

mellan den friska föräldern och barnet angående hur dem lyckats med att hantera situationen 

(a.a.). 
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   Betrakta patienten och familjen som en enhet kan bidra till bättre vård och mer 

självbestämmande där alla familjemedlemmars kompetens används rörande beslut och 

framtida vård. Vad som upplevs vara familj är subjektivt och det är upp till patienten själv att 

avgöra vem eller vilka som ingår i begreppet (Benzein et al., 2017).    

Problemformulering 

Den vanligaste orsaken till hämmad rörlighet bland befolkningen är MS. Sjukdomen ger 

upphov till stort lidande och allvarliga konsekvenser för den drabbade. Multipel skleros 

drabbar unga människor, har ett långt och komplicerat sjukdomsförlopp och patienten 

drabbas av många svåra symtom. Patientens livskvalitet utsätts för stora prövningar men 

också familjen påverkas. Därför är det viktigt att få en större helhetsbild kring hur det är att 

leva med MS. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med multipel skleros.  

Frågeställning 

- Hur är det att som person leva med sjukdomen multipel skleros? 

- Hur hanterar personen det dagliga livet? 

- Hur handskas personen med de symtom som uppkommer? 

- Hur ser individens sociala kontext ut och hur påverkas den? 
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Metod 

Design 

Studien utfördes som en litteraturstudie med systematisk sökning (Kristensson, 2014). Ett 

deskriptivt syfte identifierades och en inledande provsökning genomfördes för att få en 

överskådlig helhetsbild över kunskapsläget inom ämnet. 

Sökstrategi 

Utifrån syftet identifierades de meningsbärande orden patient, erfarenheter och multipel 

skleros. För att finna de engelska motsvarigheterna och synonymer överfördes de 

meningsbärande orden till svenska MeSH (se tabell 1). 

 
Tabell 1. Översikt av nyckelord 

 

Meningsbärande ord Svenska MeSH 

Patient - Patient 

- Person 

- Client 

  

Erfarenheter - Exprienence 

- Life change events 

- Life exprience 

 

Multipel skleros - Multiple sclerosis 

 

 

För att uppnå en korrekt litteratursökning användes en kombination av sökorden vilket 

gjordes med hjälp av de booleska operatorerna AND, OR och NOT. För en korrekt sökning 

behövdes lämpliga databaser. MEDLINE täcker området omvårdnad och medicin. Cinahl 

inkluderar vetenskapliga artiklar om arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik (Forsberg & 

Wengström, 2016). Operatorn NOT uteblev då den inte ansågs vara relevant för sökningen. 

   De engelska motsvarigheterna till de meningsbärande orden söktes i Cinahl Headings och 

där gavs förslag på kontrollerade ämnesord. För att ytterligare bredda sökningen 

kombinerades några av de kontrollerade ämnesorden med fritextsökning med operatorn OR. 

Slutligen söktes allt tillsammans med operatorn AND och begränsningarna var English 

language, peer reviewed och publication date 2009-2019 (se bilaga 1). 

   Liknande tillvägagångssätt genomfördes i databasen MEDLINE där de engelska 

motsvarigheterna till de meningsbärande orden söktes i Mesh 2019 för att hitta kontrollerade 

ämnesord. Fritextsökning resulterade till en bredare sökning som kombinerades med 

operatorn OR och slutligen kombinerades alla sökningar med AND. Begränsningar som 

tillämpades var English language och publication date 2009-2019 (se bilaga 1). 
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Inklusions- och exklusions kriterier 

Artiklarna som inkluderades till litteraturstudien var artiklar som svarade på studiens syfte, 

således inkluderades endast kvalitativa artiklar till studien då personens berättelser är i 

centrum. De artiklar som exkluderades till resultatet var review artiklar och artiklar som inte 

svarade på studiens syfte samt vårdgivarens erfarenheter av att vårda patienter med MS. 

Urval 

Första urvalet lästes artiklarnas titlar på respektive databas och de titlar som svarade på 

studiens syfte och var relevanta lästes senare abstrakten. Båda författarna läste igenom 

abstrakten oberoende av varandra och valde sedan ut tillsammans vilka artiklarna som  

skulle läsas i fulltext. Samma tillvägagångssätt tillämpades då artiklarna lästes i fulltext.  

   I databasen Cinahl lästes 132 titlar varav 21 abstrakt. Därefter valdes nio stycken artiklar ut 

för att läsas i fulltext och sedan kvalitetsgranskas. Samtliga artiklar inkluderades i resultatet. 

Databasen MEDLINE lästes 89 titlar och fem artiklar vars abstrakt lästes. Tre artiklar valdes 

för att läsas i fulltext och en exkluderades då artikeln beskrev fler neurologiska sjukdomar 

och inte enbart MS. Totalt 11 artiklar gick vidare i inkluderingsprocessen.  

Kvalitetsgranskning 

Granskningen av de vetenskapliga artiklarna genomfördes med hjälp av Kristensson (2014, s. 

171) bedömningsmall för kvalitativa studier. För att säkerställa god kvalitet och trovärdighet 

av artiklarna. Granskningsmallen bestod av 13 frågor som poängsätts (Ja = 1 poäng) och (Nej 

= 0 poäng). Ett rimligt betygssystem identifieras och intervallerna sätts 0-5 underkänd 

kvalitet, 6-10 godkänd kvalitet och 11-13 väl godkänd kvalitet. Samtliga artiklar som 

granskades uppfyllde kvaliteten och inkluderades i resultatet. Poängsättningen redovisas i 

artikelmatriserna (se bilaga 2).  

Dataanalys 

Analysmetoden som valdes till litteraturstudien var en integrerad analys för att ställa samman 

resultatet. Båda författarna läste artiklarna oberoende av varandra, identifierade nyckelord i 

texterna samt letade efter likheter och olikheter. Diskussion fördes mellan författarna och en 

gemensam sammanställning skapades. Analysen fortgick genom att plocka ut 

meningsbärande stycken från artiklarnas resultatdel som svarade mot litteraturstudiens syfte 

som sedan fördes in i ett externt dokument. Styckena märktes med siffror för att hålla ordning 

på vilket stycke som tillhörde vilken artikel. De meningsbärande styckena placeras samman 

där likheter existerar. Styckena kodades som sedan placerades ihop till en bredare kontext, ur 

detta bildades olika kategorier. Analysen fortskred för att identifiera eventuella subkategorier 

i de givna kategorierna (Kristensson, 2014).  
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Tabell 2. Exempel på integrerad analys 

 

Meningar som svarade på 

syftet 

Subkategorier Kategorier 

Bli diagnostiserad med 

multipel skleros medför en 

identitetskris. Individer 

beskriver en längtan efter sin 

tidigare kropp och 

samhällsroller innan 

sjukdomen uppstod. 

 

Sökandet efter den nya 

identiteten 

Det individuella perspektivet 

Deltagare upplever att de 

symtom som framträder från 

sjukdomen hindrar personerna 

i sitt dagliga liv. Symtomen ger 

känslan av att vara äldre än vad 

personen i fråga är. 

Konsekvensen blir att 

socialisera med jämnåriga 

uteblir och individen känner 

skam. 

Risk för social isolering Det sociala helhetsperspektivet 

Vara i ett äktenskap när 

diagnosen fastställs kan 

framkalla flertalet känslor som 

rädsla och oro. En fruktan över 

att inte leva upp till 

äktenskapets latenta normer 

och hamna i skilsmässa. 

 

Leva i ett äktenskap 

 

 

 

 

 

 

 

Påfrestningar samt utmaningar 

i relation och familj 

Etiska överväganden 

Forskningsetiska riktlinjer inkluderar alla varianter av forskningsarbete oavsett om 

forskningen är kvantitativ eller kvalitativ. Vetenskaplig forskning får inte under några 

omständigheter orsaka skada eller obehag vare sig psykiskt eller fysiskt. Människans 

integritet är av allra största vikt (Olsson & Sörensen, 2011). Forsberg och Wengström (2016) 

menar att all typ av oärlighet och fusk ska uteslutas i vetenskaplig forskning. För att 

upprätthålla en god litteraturstudie menar Forsberg och Wengström (2016) att forskningen 

ska ha blivit godkänd av en etisk kommitté, alla artiklar som svarar mot syftet ska ingå i 

studien samt ska lagras 10 år efter avslutad forskning. 

   Samtliga artiklar som inkluderades i litteraturstudien har fått ett godkännande från en etisk 

kommitté eller fört ett etiskt resonemang som enligt författarna anses vara accepterat. 

Deltagarna i artiklarna har blivit väl informerade angående studien både skriftligt och 

muntligt. Möjligheten till att avsluta deltagande i studien har givits och rekryteringen har 

varit frivillig.  
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Resultat 

 

Redovisning sker genom kategorier och subkategorier som identifierades från den 

genomförda analysen. Kategorierna är det individuella perspektivet, det sociala 

helhetsperspektivet och påfrestningar samt utmaningar i relation och familj. Under kategorin 

det individuella perspektivet urskiljs subkategorierna förmåga att hantera sin livssituation, 

sökandet efter den nya identiteten, individens förmåga att utforma en ny livsstil och leva med 

kronisk försämring. Under det sociala helhetsperspektivet identifierades subkategorierna risk 

för social isolering, gemenskap, yrkesliv och den drabbades upplevelser av samhällets 

värderingar. Under kategorin påfrestningar samt utmaningar i relation och familj urskildes 

subkategorierna familjesituation och leva i ett äktenskap. 

 
Tabell 3. Resultattabell 

 

 

Artikel 

Det individuella 

perspektivet 

Det sociala 

helhetsperspektivet 

Påfrestningar samt 

utmaningar i 

relation och familj 

Abolhassani et al. (2015)  X X 

Bogenschutz et al. (2016) X X  

Browne et al. (2015) X   

Coenen et al. (2011) X X X 

de Ceuninck et al. (2016)   X 

Flensner & Rudolfsson (2016) X X  

Lohne et al. (2010) X X X 

Moriya & Suzuki (2011) X X X 

Preston et al. (2014) X X  

Soundy et al. (2012) X X  

Strickland et al. (2017) X X X 

Det individuella perspektivet 

Förmåga att hantera sin livssituation 

Leva med MS innebär vanligen en känsla av hopplöshet på grund av den progressiva 

försämringen (Soundy et al., 2012). När diagnosen fastställs kan det skapa ångest och ett 

psykologisk trauma. Flera individer beskrev hur de ville identifiera orsaken till sjukdomen 

som livsmedel, hemmiljö och annat i omgivningen som kunnat utlösa sjukdomen (Moriya & 

Suzuki, 2011). Vissa personer ser sjukdomen som ett straff som de drabbats av (Lohne, 

Aasgaard, Caspari, Slettebø & Nåden, 2010). Förmåga att acceptera sjukdomen är inte helt 

oproblematisk. Stöd från samhället exempelvis handikapparkering och olika typer av 

hjälpmedel kan påminna om sjukdomen, vilket kan trigga ilska samt irritation (Preston, 

Ballinger & Gallagher 2014). 

   Tillika beskrev individer känslan av att få en diagnos som ett positivt besked. Personerna 

har länge velat förstå vad som upplevs fel i kroppen och uttrycker en frustration över att inte 
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veta. Flera beskriver skräcken över att det kunde varit något värre som en hjärntumör 

(Strickland, Worth & Kennedy, 2017; Preston et al., 2014). 

   Individerna är väl medvetna om den progressiva försämringen som drabbar kroppen trots 

detta finns en drivkraft för att skapa kontroll över sitt egna liv (Flensner & Rudolfsson, 

2016). För att ha förmågan att hantera sin livssituation behöver personen känna hopp och 

framtidstro. En tilltro till medicinsk forskning och utveckling ska i framtiden kunna hjälpa 

dem. Personer med MS uttrycker en vilja att själv bidra till ökat välbefinnande. Fysisk 

aktivitet är en vanlig form inte bara för att bidra till bättre och ökat välmående utan också 

förhindra stillasittande (Soundy et al., 2012). För att klara av sin livssituation behövs en 

mening med livet och identifiera det mest betydelsefulla (Flensner & Rudolfsson, 2016). 

Soundy et al. (2012) menar att personer med MS kan hantera sin livssituation genom olika 

religiösa samfund. Genom Gud hitta en större mening med livet, söka tröst och kraft för att 

hantera livets motgångar.   

  

Sökandet efter den nya identiteten 

Multipel skleros medför en hastig förändring av den egna identiteten, som för det mesta är 

svår att acceptera och längtan är stor till sitt tidigare tillstånd före diagnosen (Soundy et al., 

2011). Den nya kroppen och identiteten uppfattades som främmande. När diagnosen fastställs 

får livet en helt ny mening som sker mot personens vilja (Flensner & Rudolfsson, 2016). 

Identitetskrisen beskrivs som oönskad och personer med MS får dagligen kämpa med att 

upprätthålla sin identitet och självkännedom (Strickland et al., 2017). 

   Sökandet efter en ny identitet kräver en omställning för personens beteende, tankemönster 

och känslouttryck, vilket flera beskrev som problematiskt. Inte kunna eller klara av aktiviteter 

som tidigare gav upphov till känslan över att vara en äldre person som är fångad i en ung 

kropp. Inte längre kunna identifiera sig själv och den som personen var innan diagnosen 

skapar frustration och ångest (Preston et al., 2014). Flensner och Rudolfsson (2016) beskriver 

också identitetskris med att tilltron till den egna kroppen försvunnit som ger en osäkerhet i 

livet. Kroppens svek beskrevs som en kränkning och förnedring av den egna självkänslan. 

   Konstruera en ny identitet och acceptans för sin situation upplevs som komplex och inte per 

automatik positiv. Mestadels sker denna omställning mot personens vilja som kan leda till ett 

negativt tanke- och beteende mönster (Preston et al., 2014). För att acceptera och integrera 

sin nya identitet behövdes tid och utrymme att processa sin nya livssituation (Soundy et al., 

2011; Flensner & Rudolfsson, 2016). Moriya och Suzuki (2011) beskriver att hitta en 

betydande roll hjälpte flera personer med MS att bibehålla sin självkännedom. När personer 

har hittat sin nya roll underlättar det att konstruera sin egna väg genom livet.   

 

Individens förmåga att utforma en ny livsstil 

Leva med MS har en påtaglig inverkan på det vardagliga livet och i allmänhet. Individer får 

ständigt göra uppoffringar kring aktiviteter, sömn, resor, dagliga rutiner och arbete (Browne, 

Salmon & Kehoe, 2015; Flensner & Rudolfsson, 2016). Varje resa som är oberoende av 

sträckan behövs planeras i förväg exempelvis tillgång till toalett eller trappor vid destination 

(Browne et al., 2015; Coenen et al., 2011). Multipel skleros begränsar inte enbart livet i nutid 

utan också synen och tron på framtiden. Flera ser sjukdomen som ett hinder för att leva ut sitt 

faktiska intresse eller påbörja en utbildning (Bogenschutz, Rumrill, Seward, Inge & 

Hinterlong, 2016). Vara ovetande om hur framtiden kommer utvecklas får flera att känna en 

uppgivenhet och istället en vilja att ge upp (Strickland et al., 2017). Kontinuerligt uppleva 

känslan av missnöje med sin kropp över att den inte lever upp till de krav och förväntningar 

som individen har (Flensner & Rudolfsson, 2016; Coenen et al., 2011). 

   För att skapa en ny livsstil behövs ett lugn och att ta en sak i taget. Små steg framåt och inte 

ha allt för långtgående planer. Inneha förmåga att kunna planera, förbereda och prioritera 
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inför kommande aktiviteter (Flensner & Rudolfsson, 2016; Coenen et al., 2011). Individer 

berättade att när de accepterat sin diagnos och sin situation initierar de en vilja att göra det 

bästa av situationen. Med kreativitet och finess upptäcka andra tillvägagångssätt att klara av 

moment i vardagen (Preston et al., 2014). Genom att införskaffa olika typer av hjälpmedel till 

hemmet eller anpassa exempelvis sina arbetsuppgifter till mer administrativt istället för fysisk 

arbete kan göra stor nytta i det dagliga livet (Bogenschutz et al., 2016; Moriya & Suzuki, 

2011; Coenen et al., 2011). Hitta en balans mellan vila och aktivitet är en oerhört viktig detalj 

för att kunna optimera sin situation (Flensner & Rudolfsson, 2016). Sammantaget är 

sjukdomen oerhört individuell och för vissa individer med MS krävs några mindre justeringar 

i det dagliga livet medans andra får göra väldiga uppoffringar (Strickland  et al., 2017). 

 

Leva med en kronisk försämring 

Multipel skleros är både fysisk och psykiskt påfrestande och varje moment i det dagliga livet 

blir oerhört krävande (Flensner & Rudolfsson, 2016). Vara ovetande om hur framtiden ska 

yttra sig skapar en stor ångest och oro. Osäkerheten kring hur varje morgon kommer att bli 

och hur länge personen i fråga kan utföra vissa moment innan förmågan försvinner 

(Strickland et al., 2017; Lohne et al., 2010). Kroppen upplevs vara främmande och 

förnedrande samt att inte längre kunna identifiera sin egna kropp beskrivs som skrämmande 

(Flensner & Rudolfsson, 2016). Individer med MS beskrev också vetskapen om att de har 

kunskap att sjukdomen är progressiv och det leder till förtvivlan och hopplöshet (Lohne et al., 

2010; Bogenschutz et al., 2016). Oavsett anses den högsta önskan vara att inte bli försämrad, 

att inte hamna i nya skov och tillslut bli invalid (Lohne et al., 2010). 

   Den enorma tröttheten, fatigue, beskrevs som ett symtom vilket anses ha en stor påverkan 

på det dagliga livet. Aldrig bli utvilad, utan det konstanta tröttheten skapar en enorm 

konsekvens på allt i ens vardag (Lohne et al., 2010). Problematik med urinblåsan som leder 

till försämrad sömn genom flertalet toalettbesök, gör att fatigue tilltar och den negativa 

spiralen är igång. Det påverkar också det sexuella samlivet och relationer. Rädslan för att inte 

ha blåsan under kontroll gör att individer undviker intima stunder med sin partner (Browne et 

al., 2015). De kroppsliga förändringar påverkar kontinuerligt det psykiska tillståndet och 

personer med MS beskriver att det centrala i att upprätthålla sin mänskliga värdighet. Rädslan 

för exempelvis urinläckage i den allmänna miljön hindrar personer att vara bland 

offentligheten (Browne et al., 2015; Flensner & Rudolfsson, 2016). 

   Upplevelsen att kroppen lever sitt egna liv är det flera som redogör för som exempelvis 

tremor, spasticitet och synnedsättning (Flensner & Rudolfsson, 2016). Tidigare angivna 

symtom hindrar personer att utföra önskade aktiviteter som exempelvis synnedsättning som 

ett hinder för att inneha förmåga att kunna läsa (Coenen et al., 2011). Sammanfattningsvis att 

leva med en kronisk försämring är att kunna försvara sin mänskliga värdighet. Det krävs tid 

att bearbeta men likväl tid att kunna våga exponera sig inför andra och för ens kropps 

sårbarhet (Flensner & Rudolfsson, 2016). Den gränslösa osäkerheten som sjukdomen medför 

innebär att individer får ta en dag i taget (Moriya & Suzuki, 2011).  

Det sociala helhetsperspektivet 

Risk för social isolering 

Multipel skleros påverkar personers dagliga liv, socialt likväl yrkesmässigt och kan leda till 

social isolering. Personer med MS beskriver att på grund av sina symtom och rörelsehinder 

leder detta till att personer inte kan resa vilket många har som önskemål. Kortare resor till 

mataffären eller frisörsalongen upplevdes vara ett stort hinder på grund av sin 

funktionsnedsättning. Eftersom individerna inte kunde utföra dessa saker så resulterade det i 

en förlorad gemenskap (Strickland et al., 2017). Individer känner oro för hur vänner kommer 
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reagera ifall personen behöver använda sig av en rullstol. Individerna identifierar sig som 

samma person som innan sjukdomen men den fysiska funktionsnedsättningen begränsar livet 

(Lohne et al., 2010). 

   Personer beskriver att på grund av sin sjukdom kunde inte arbetet utföras på arbetsplatsen 

utan genomfördes hemifrån. Det resulterade i förlorad gemenskap och socialt umgänge med 

kollegor. På grund av sin diagnos återkallas körkortet vilket gjorde att individerna inte kunde 

transportera sig själv och de upplevde sig vara isolerade (Strickland et al., 2017). Personer 

med fysiska funktionsnedsättningar försökte avstå från att integrera sig i samhället eftersom 

individerna kände rädsla av att dömas av omgivningen, vilket medför att mestadels av tiden 

tillbringas i hemmet. För att minska omgivningens stigmatisering av individer med MS så 

försöker dem undanhålla sin sjukdom genom att dölja sin funktionsnedsättning (Abolhassani, 

Yazdannik, Taleghani & Zamani, 2015). Det beskrivs att deras kropp kändes annorlunda och 

främmande. Rädslan över att kroppen ska agera och bete sig olägligt när individen vistas ute 

(Flensner & Rudolfsson, 2016). 

 

Gemenskap 

Genom att besöka stödgrupper och umgås med andra människor med MS kan främja 

gemenskap samt forma syftet med livet. Personer beskriver att träffa andra människor i 

samma tillstånd och kunna prata samt försöka hjälpa varandra var betydelsefullt (Flensner & 

Rudolfsson, 2016). Preston et al. (2014) beskriver att träffa andra människor med MS var 

värdefullt, särskilt genom att möta människor som var sämre i sin sjukdom än de själva, då 

uppkom en känsla av lättnad eftersom de jämförde sina fysiska besvär (a.a.). Abolhassani et 

al. (2015) beskriver dock att integreras med andra människor med MS upplevdes negativt 

eftersom vissa personer dolde sin sjukdom och på så sätt inte ville umgås med dessa 

människor på grund risken av att avslöja sin diagnos. Soundy et al. (2012) lyfter att möta 

andra människor med sjukdomen var en känslomässig upplevelse på grund av att personerna 

då insåg sin framtid som en funktionsnedsatt människa. 

   Leva i ovisshet över hur måendet ska vara om ett par dagar förhindrar människor från att 

reservera sig och delta i aktiviteter som omgivningen föreslår (Coenen et al., 2011). Individer 

med MS beskriver begränsningar i det sociala livet. Det framkommer en frustration när 

vänner önskade att hitta på aktiviteter vilket dem fick avböja eftersom personerna kände 

rädsla över återkommande symtom som kronisk trötthet (Moriya & Suzuki, 2011). De vill 

inte ha deras vänners sympati utan önskar istället att omgivningen ska bortse från sjukdomen 

och se människan. På grund av sjukdomens symtom så begränsas en människas liv, det 

medför en känsla av skam som utgör svårigheter att integreras med andra individer. 

Personerna får därmed svårigheter att medverka på olika sorters aktiviteter med människor i 

sin egen ålder (Preston et al., 2014). 

 

Yrkesliv 

Multipel skleros påverkar yrkeslivet för de allra flesta. De som är arbetssökande har svårare 

att få en anställning och försöker ibland dölja sina symtom samt undanhålla information från 

arbetsgivaren angående sin sjukdom. Det existerar en rädsla att förlora sitt arbete på grund av 

funktionsnedsättningar, talsvårigheter och fatigue (Abolhassani et al., 2015). Flertalet 

beskriver att de hade en framgångsrik karriär men på grund av sin sjukdom så kunde inte 

arbetet utföras vilket resulterade i att personen förlorade sitt arbete (Preston et al., 2014). 

Arbetsbelastning och arbetstid kan behövas justeras, individer beskriver också att på grund av 

sin sjukdom så klarar de inte längre av att ha ett heltidstjänst utan får vanligen gå ner i  

arbetstid (Coenen et al., 2011). Det beskrivs att vid ett avslöjande av sin diagnos så skulle 

deras möjligheter till en anställning vara minimala, eftersom arbetsgivaren endast anställde 

friska människor som enligt personerna var förenat med okunskap hos arbetsgivaren om 
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sjukdomen. Det har förekommit att flera individer har exkluderat vissa typer av arbeten då de 

upplever sig vara begränsade i sin sjukdom (Abolhassani et al., 2015). På grund av 

arbetsgivarens fördomar om individer med MS, har personer efter sin diagnos valt andra 

arbeten än det ursprungliga valet av karriär. Flera beskriver att sjukdomen har bromsat eller 

stannat deras utveckling karriärmässigt. Sjukdomen påverkar genom en gradvis kognitivt 

nedsättning som resulterade att deras arbete påverkades negativt. Den kognitiva 

nedsättningarna var från dag till dag, vilket påverkade planering inför framtiden då 

sjukdomen är så oförutsägbar. Diskrimineringen beskrevs som det allvarligaste problemet på 

en arbetsplats och orsaken till att personerna blev diskriminerade var deras rörelsehinder 

(Bogenschutz et al., 2016). 

 

Den drabbades upplevelser av samhällets värderingar 

Synen på människor med diagnosen MS är väldigt varierande i samhället. Personer beskriver 

upplevelsen av att media har ett stort inflytande över samhället och synen på människor med 

MS beskrivs utifrån en negativ föreställning av diagnosen samt missvisande information 

(Abolhassani et al., 2015). I en viss del av världen visade det sig att okunskapen om 

sjukdomen är så pass utbredd att individer beskriver att omgivningen uppfattar sjukdomen 

som smittsam till andra människor, samt att sjukdomen är överförbar genom graviditet till 

barn. Personer beskriver också att människor ibland kan samlas runt den drabbade och titta 

och stirra samt utföra religiösa gester för att i tron försöka hjälpa människan med MS, det 

resulterade i att individen känner en oönskad uppmärksamhet och ökad oro. Det beskrivs 

också att samhället har en okunskap om grunden till sjukdomen och när människor i 

samhället hör diagnosen MS förväntar de sig att den sjuka ska sitta i rullstol (Abolhassani et 

al., 2015). 

   Efter utförd fysisk aktivitet så uppkommer en stor trötthet samt rörelsesvårigheter, då 

uppstod kommentarer från omgivningen som undrade om personen i fråga var berusad 

(Coenen et al., 2011). Människor med MS upplever sig svagare än vad dom egentligen är på 

grund av vissa typer av reaktioner från omgivningen, sådana reaktioner kan bland annat vara 

överdriven sympati (Abolhassani et al., 2015). Negativa reaktioner från omgivningen 

omfattar inte bara vuxna människor utan också barn som uttrycker sig på ett negativt sätt, 

vilket påverkar deras självkänsla (Preston et al., 2014). De lyfter att det förekommer försök 

att dölja sina symtom i offentligheten relaterat till den okunskap som existerar i samhället 

(Abolhassani et al., 2015).  

Påfrestningar samt utmaningar i relation och familj 

Familjesituation 

Det finns en drivande kraft att ta hand om sin familj vare sig det är sin partner, barn eller 

förälder. Multipel skleros hindrar dem från att uppfylla denna önskan och begränsar viljan att 

ta hand om sina anhöriga, vilket påverkar familjelivet negativt. Genom att acceptera hjälp i 

sin vardag från familj och anhöriga blev sjukdomen mer verklig. Personer med MS beskriver 

känslorna de upplever från familjen som sorg, rädsla och förtvivlan. Försämrad harmoni i 

familjen leder till isolering och distans (de Ceuninck van Capelle, Visser & Vosman, 2016). 

Dynamiken inom familjen blir annorlunda vilket ger upphov till en känsla av instabilitet. De 

tidigare rollerna varje person har i familjen sätts ur balans och upplevs då vara svårt att 

upprätthålla sin roll som förälder (Moriya & Suzuki, 2011). Rollen som far eller mor är 

vanligen starkt förknippad med sin egna identitet och den roll beskrivs vara viktig att 

upprätthålla (Strickland et al., 2017). 

   Familjen är en enhet och varje familjemedlem påverkas då någon inom familjen drabbas av 

en sjukdom. Personer med MS kan behöva flytta till en annan bostad relaterat till sin 
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problematik, vilket kräver att familjen också anpassar sig till den nya situationen (Lohne et 

al., 2010). 

 

Leva i ett äktenskap 

Befinna sig i ett äktenskap när diagnosen fastställs kan ge upphov till känslor som orolighet 

och rädsla. En rädsla över att inte leva upp till äktenskapets dolda normer och att hamna i en 

skilsmässa. Rädslan över att bli lämnad i sin relation medförde även att ett par personer dolde 

sin sjukdom, tills det inte gick att dölja längre. Flera personer med MS meddelade att dem 

blivit lämnade av sin respektive när diagnosen uppdagades (Abolhassani et al., 2015). Det 

fanns tillika individer som berättade det motsatta, att make eller maka tagit ett steg närmare 

och blivit mer omhändertagande. En livspartner som finns där både fysisk och psykisk i 

lyckliga och besvärliga perioder (Coenen et al., 2011). 

   Abolhassani et al. (2015) beskriver att de personer som var kvinnor i studien uttryckte en 

önskan om att deras livspartner ska finna ett nytt äktenskap och gifta om sig. Dem berättade 

dessutom att det fanns en påtryckning från anhöriga att uttrycka denna önskan. Motiveringen 

till detta var bristande förmåga att klara av vardagen, osäkerhet över hur framtiden kommer 

yttra sig och eventuella svårigheter med en framtida graviditet. Dessutom menar Abolhassani 

et al. (2015) att personer med MS som är ensamstående undviker att ingå ett förhållande eller 

äktenskap relaterat till osäkerheten kring sjukdomsförloppet.  

Resultatsammanfattning  

En MS diagnos kan vara både en befrielse i bemärkelse av att få klarhet i vad som sker 

utifrån symtom eller ett katastrofalt trauma. Det medför också en identitetskris där det kan 

vara svårt att känna igen sig själv och sin kropp. Det kan krävas en total omställning för 

personen och kan ge upphov till en enorm ångest och frustration. För att kunna acceptera och 

klara av sin situation behöver personen hitta en mening med livet och värna om det mest 

betydelsefulla samt tid att förstå och reflektera över sin situation. Multipel skleros påverkar 

hela ens livssituation och begränsar det dagliga livet, allt från dagliga rutiner och aktiviteter. 

Framtiden är osäker och otrygg vilket begränsar att göra långtgående planer. Leva med MS 

behövs kreativitet och kunskap att hantera problem, genom att förbereda och prioritera samt 

använda sig av olika hjälpmedel för att klara av det dagliga livet. Risken för social isolering 

är stor relaterat till den skam och rädsla att finna sig i sociala sammanhang men även 

osäkerheten för hur måendet kommer vara efter en aktivitet. Flera poängterar det 

betydelsefulla i att ha en anställning genom att få en struktur och en funktion. Okunskapen 

kring sjukdomen är utbredd i samhället vilket flera av personerna i studien bekräftar. 

Negativa kommentarer eller fördomar om hur personer med sjukdomen ska framstå. Multipel 

skleros drabbar inte bara personen i fråga utan det sker en “ringar på vatten effekt” där familj 

och anhöriga påverkas. De klassiska familjerollerna sätts ur spel och för den drabbade kan det 

vara svårt att upprätthålla sin roll som förälder. Påfrestningar i relationen uppstår och vissa 

väljer att gå skilda vägar medans andra får en starkare relation. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Design 

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter att leva med multipel skleros, 

vilket är den fråga som ska besvaras. För att genomföra det behövs en forskningsöversikt för 

att sammanställa adekvat kunskap inom området. En litteratursökning med systematiskt 

sökning anses då vara relevant för studien. Studien har en kvalitativ design då det är 

individens upplevelse som är i fokus (Kristensson, 2014). Designen försvagas av de risker 

som en litteraturstudie medför som exempelvis felaktiga bedömningar och feltolkningar 

(Kjellström, 2017).  

 

Sökstrategi och urval 

En korrekt utförd litteratursökning är grunden till hela arbetet. De meningsbärande orden 

översattes i Svenska MeSH för att få en så korrekt översättning som möjligt, vilket bibehåller 

sin relevans relaterat till studiens syfte. Trovärdigheten styrks genom att använda flera 

databaser då detta ökar möjligheten till att finna fler relevanta artiklar. Författarna har sedan 

tidigare erfarenhet av att arbeta i de två nämna databaserna, mättnad uppstod och ett beslut 

togs att inte utöka litteratursökningen i andra databaser. Trovärdigheten styrks ytterligare 

genom uppsatta inklusion- och exklusions kriterier som peer reviewed och kvalitativa studier. 

Författarna använde även begränsningar som engelsk text för att kunna tolka texterna och 

tidsbegränsning för att inhämta aktuell forskning (Henricson, 2017). Tidsbegränsningar är 

inte per automatik ett lyft för trovärdigheten i studien, den kan snarare exkludera relevanta 

artiklar vilket kan påverka resultatet. 

   Vid granskning av syftet identifierades att patient är ett relativt smalt begrepp vilket gav 

upphov till ett relativt begränsat utbud av artiklar. Beslut fattas att sökningen ska breddas 

genom att tillföra ordet person (se bilaga 1). Följande styrks av Henricson (2017) som menar 

att kombinera kontrollerade ämnesord med fritextsökning ger ett större utbud av artiklar. 

   Författarna har noggrant dokumenterat och beskrivit varje steg i sökprocessen samt hur 

urvalet har gått till, detta ger en styrka till studiens reproducerbarhet. När sökningen 

fullbordades lästes alla titlar och de titlar som inte ansågs svara mot syftet exkluderades, här 

identifieras en stor svaghet i studien då exkluderingen enbart ligger till grund för författarnas 

subjektiva bedömning vilket riskerar att relevanta artiklar utelämnas. Kristensson (2014) 

menar att irrelevanta studier ska sorteras bort, detta genomförs med att granska artiklarnas 

abstrakt. Författarna läste alla abstrakt i de utvalda artiklarna oberoende av varandra och 

sedan förs diskussioner sinsemellan vilka artiklar som ska läsas i helhet vilket stärker 

trovärdigheten (Henricson, 2017). En artikel exkluderades efter läsning i fulltext då artikeln 

beskrev fler neurologiska sjukdomar. Författarna anser att detta stärker överförbarheten då 

studien endast innehåller personer med MS. Artiklarna i studien har en stor geografisk 

spridning vilket ger varierat urval och flera olika perspektiv lyfts fram, detta stärker studiens 

tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Generalisera till resultatet ska göras med stor försiktighet 

relaterat till den geografiska spridningen (Henricson, 2017). Artikeln från Iran utmärker sig 

tillsynes extremt i relation till de andra och ska då tolkas med skepticism. Artikeln står för 

flera kontroversiella berättelser och ska inte då generaliseras globalt, dock anser författarna 

att det är viktigt att belysa och inte exkludera olika perspektiv samt kulturer. 
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Kvalitetsgranskning 

Samtliga artiklar granskades enligt bedömningsmall och ett poängsystem skapades för att 

förenkla bedömningen (Kristensson, 2014, s. 171). Författarna anser att Kristenssons mall för 

kvalitativa studier är tydlig och begriplig därför väljs denna till studien. Varje fråga får 

antingen noll eller ett poäng ifall den lever upp till frågeställningen, vilket då ger en 

totalsumma på 13 poäng. För att inkluderas i studien krävs cirka 50 % av totalen, och för att 

få den högsta kvaliteten krävs cirka 80 % av totalen. Enligt det tankesättet fås då det tidigare 

givna poäng intervallerna som nämns i metodavsnittet. En svaghet genom att göra på detta 

sätt är att det inte finns någon evidens eller referens till hur poängsättningen och intervallerna 

fastställdes, utan detta är en subjektiv bedömning utifrån vad författarna anser vara rimligt. 

   För att stärka trovärdigheten granskades artiklarna först oberoende av varje författare, sedan 

fördes diskussion och en slutlig granskning fastställdes (Henricson, 2017). Samtliga artiklar 

som granskades inkluderades i litteraturstudien var av två artiklar som uppfyllde kraven för 

väl godkänd kvalitet. Poängsättningen användes för att få en tydlig bild över artiklarnas 

kvalitet. Alla artiklar som uppnåde godkänd kvalitet hanterades likvärdigt i stuidens resultat. 

Genom att det uppstår en stabilitet i poängsättningen och att det inte uppstår en 

snedfördelning åt något håll utan håller sig till normalfördelning, upplevs vara en bekräftelse 

på att poängsättningen är rättvis. 

 

Dataanalys 

För att sammanföra resultatet översiktligt genomfördes en integrerad analys (Kristensson, 

2014). Genom att båda författarna läser och identifierar skillnader eller likheter i texterna för 

att sedan sammanställa vilket senare diskuterades det sinsemellan stärks trovärdigheten samt 

validiteten. Däremot är det en nackdel att utomstående personer inte granskat och kontrollerat 

rimligheten i resultatdelen, utomstående hjälp kan stärka trovärdigheten då dem kan bekräfta 

att resultatet svarar på syftet. Hänsyn har inte tagits till författarnas förförståelse vilket också 

påverkar studiens trovärdighet negativt. Författarna skulle istället reflekterat, diskuterat och 

skriftligt redovisat sin förförståelse, vilket inte genomfördes innan studien påbörjades 

(Henricson, 2017). Båda författarna till litteraturstudien har sedan tidigare flera års 

arbetserfarenhet och har genom åren vårdat patienter med MS. Henricson (2017) menar att 

om förförståelsen ignoreras kan det påverka studiens resultat och analysmetod.  

 

Etiska aspekter 

Innan studien genomfördes fastställdes ett beslut att alla artiklar som inkluderas i resultatet 

ska vara godkända från en etisk kommitté eller föra ett etiskt resonemang. Något som stärker 

det etiska förhållningssättet är att författarna har god kunskap i etikprövningslagen 

(Kristensson, 2014). Författarna har förlitat sig på artiklarnas etiska resonemang och har inte 

själva genomfört en noggrann etisk granskning, vilket kan ses som en svaghet. För att lyfta 

den etiska kvaliteten borde en mer grundlig undersökning implementeras, genom att 

exempelvis använda en granskningsmall eller dylikt. Samtliga artiklar var på engelskt språk 

vilket inte är författarnas modersmål, eventuella översättningsfel kan uppstå och studiens 

deltagare riskerar att bli feltolkade.  

Resultatdiskussion 

Det individuella perspektivet 

Det beskrivs att personerna fick en känsla av ångest och psykologiskt trauma vid besked av 

sina diagnoser vilket Fagius et al. (2007) belyser och tillägger att individer kan uppleva 

beskedet som ett bombnedslag. Individer beskriver känslan av hopplöshet i samband med sin 

sjukdom, vilket Fagius et al. (2007) också påpekar. Tillika framkommer det i flera studier att 
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diagnosbesked kan innebära en lättnad. Gottberg (2014) bekräftar detta och menar på att 

beskedet är en lättnad i den bemärkelse att det kunde varit något värre som exempelvis 

cancer.  

   Multipel skleros medför symtom som påverkar människors uppfattning om sin egen kropp, 

att kroppen känns främmande och inte kunna kontrollera den påverkar det dagliga livet. På 

grund av sjukdomens oförutsägbarhet minskades känslan av självständighet för individerna 

(Wilkingson & das Nair, 2013). Sjuksköterskor ska i sådana fall vara till hjälp med att guida 

personerna rätt exempelvis till arbetsterapeut, neurolog och kurator för att hjälpa dessa 

individer att lindra lidande. 

   Fatigue beskriv av flera som ett av de symtom som har en enorm påverkan på det dagliga 

livet och ger upphov till stora konsekvenser. Gottberg (2014) beskriver fatigue som en 

abnorm frånvaro vilket är uppdelad i två element där den första delen är kroppen och den 

andra delen observerar. Hon fortsätter och bekräftar det som tidigare nämnts att det är en stor 

begränsning i livet och det som personen i fråga önskar att göra leder till besvikelse över den 

egna kroppen, irritation och frustration över situationen. Som framtida sjuksköterskor kan det 

underlätta för personen genom att kartlägga, stötta och hjälpa till att prioritera i det dagliga 

livet och på ett sådant vis blir mer energismart i vardagen (Gottberg, 2014).   

   Multipel skleros är en sjukdom som kräver att den drabbade anpassar sig, noga planering 

och hittar nya alternativa möjligheter att utföra och gå till väga. Gottberg (2014) menar att 

livskvalitén hos personer med MS är relativt stabil över tid vilket är ett tecken på att 

människorna har en enastående förmåga att anpassa sig till sin nuvarande livssituation.  

   Multipel skleros är en sjukdom som vänder upp och ner på personens livssituation och 

osäkerheten för framtiden beskriv som mycket opålitlig. Planering för framtiden är extra svår 

för personer med MS då hela sjukdomsförloppet är oförutsägbart. Personerna står inför flera 

livsval som yrke, bostad och utbildning dessa kan vara svåra att besluta sig om. Det inte finns 

några lätta svar på frågorna, utan svaren är individuella och borde sättas i relation till 

personens förmåga (Gottberg, 2014). Individer med MS beskriver också behovet av planering 

för nästintill allt i det dagliga livet, inte bara för det långsiktiga perspektivet. Gottberg (2014) 

belyser också att för att få vardagslivet att fungera behövs en noggrann och detaljerad 

planering för alla moment i vardagen som att gå till affären, sociala aktiviteter, vägar och 

destinationer väljs beroende på exempelvis trappor, uppförsbackar och tillgång till hiss.  

   Acceptera sjukdomen och sitt tillstånd kan upplevas som svårt och bli en relativ komplex 

situation. Personer berättade om att dem blivit irriterade över när sjukvården har erbjudit 

hjälpmedel och när dem exempelvis fick tillståndet för handikapparkering då det upplevdes 

som en kränkning. Individer som inte ännu bearbetat sin situation och accepterat sjukdomen 

kan leda till en etisk konflikt. Sandman och Kjellström (2018) menar att hälso- och 

sjukvårdens grund är att respektera personens autonomi och av egen fri vilja får välja mellan 

de olika valmöjligheter sjukvården erbjuder. Därför borde sjukvårdspersonal gå långsamt 

fram för personer som nyligen fått sin MS diagnos. Ta små steg fram och visa samt berätta 

om möjligheter som existerar och låta personen ta sin tid att bearbeta situationen.  

   I texterna går det generellt att urskilja vissa skillnader vad som diskuteras och lyfts upp. De 

deltagare som är av kvinnligt kön har större benägenhet att lyfta upp exempelvis familjeliv 

och socialt umgänge. De deltagare av manligt kön pratade snarare om yrkesliv och den 

kroppsliga begränsning som sjukdomen medför. Här kan tänkas att anledningen är djupt 

inrotade könsstrukturer skiljer könen åt. 
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Det sociala helhetsperspektivet 

Social isolering drabbar många av de människor som diagnostiserats med MS av olika 

orsaker, Wilkingson och das Nair (2013) styrker det samt tillägger att personer känner  en 

känsla av ensamhet relaterat till sina symtom och diagnos. 

   Undvika stigmatisering samt känna skam över sin kropp är en stor orsak varför personer 

med MS väljer att dölja sina symtom. Rädslan att få behöva förklara sin diagnos för 

människor i omgivningen kan leda till att personer ibland väljer bort att vistas bland 

allmänheten, vilket kan leda till isolering (Skår, Folkestad, Smedal & Grytten, 2014). 

   Multipel skleros medför svåra symtom och funktionsvariation, personer beskriver att trots 

sitt funktionshinder så vill inte vissa individer använda sig av hjälpmedel exempelvis rullstol, 

på grund av rädslan av andra människors åsikter från omgivningen. Fagius et al. (2007) 

menar att vissa människor med MS har en stolthet genom att avvisa användning av 

exempelvis rullstolar vilket kan resultera i obefogade besvär för individen eftersom 

hjälpmedel underlättar vardagen. 

   Nästintill samtliga personer med MS som i samband med diagnos arbetsför uttryckte en oro 

över sin anställning för beskrev hur sjukdomen har en negativ inverkan på yrkeslivet. Det är 

vanligen den motoriska funktionsnedsättningen som utgör att personerna inte längre klarar av 

sitt arbete. Det finns flera möjligheter att förlänga yrkeslivet, genom att anpassa 

arbetsuppgifterna eller en eventuell omplacering (Fagius et al., 2007).  

 

Påfrestningar samt utmaningar i relation och familj 

I ett äktenskap kan relationen påverkas på olika sätt relaterat till sjukdomen. Studier visar att 

vissa relationer upphör och skilsmässa är ett faktum på grund av personens diagnos. Det finns 

dock flera studier som påvisar det motsatta. Resultatet i de studierna beskriver att bandet 

mellan parterna har blivit starkare och mer kärleksfullt, vilket styrks av (Lex et al., 2018). Det 

varierande utfallet kan bero på geografiska och kulturella skillnader. 

   Det framkommer att en del kvinnor uttrycker en rädsla för graviditet och undviker det med 

anledning av sin sjukdom. Forskningen påvisar att en graviditet inte förvärrar MS och vice 

versa. Däremot finns det indikation att skov lättare framträder precis i inledning av graviditet 

men den risken avtar strax efter första trimetern. Det finns heller ingen forskning som tyder 

på att kvinnor med MS inte skulle kunna klara av att fullborda vaginal förlossning men vid 

komplicerade funktionshinder kan kejsarsnitt föredras. Det behövs också en 

läkemedelsjustering vid graviditet då immunmodulerande medel ska undvikas (Hillert & 

Lycke, 2012). Det finns inget som pekar på att graviditet ska undvikas vid MS utan det 

handlar snarare om okunskap och obefogad rädsla. Här finns ett stort ansvar hos författarnas 

framtida profession som sjuksköterskor, fånga upp men också bekräfta rädslan och oron för 

graviditet samt klarlägga evidens, eliminera myter och felaktiga uppfattningar.     

   Rollen som förälder är stark förknippad med sin identitet och att upprätthålla den ses som 

en viktig del för personens välmående. Gottberg (2014) menar på att viljan är ofta större än 

förmågan till att utföra och bidra till familjeaktiviteter. När viljan inte tillfredsställs skapas 

obalans och personen får känslor som skuld, skam och misslyckande.   

   Familjen spelar en viktig roll för den sjuke individen och förmågan att kunna minska 

lidande hos personen. Familjen behöver inte bidra med endast positiva upplevelser hos 

personen utan kan framkalla negativa händelser (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). Det 

beskrivs i studier att det existerar en kraft hos individer med MS att ta hand om sin familj 

men på grund av sjukdomen begränsas den önskan. Rollerna i en familj kan sättas ur spel och 

en känsla av instabilitet kan uppstå. Därför är det viktigt att se hela familjen och arbeta 

familjefokuserat, på så sätt kan de framföra stöd och påverka individen i positiv riktning 

vilket kan resultera i minskat psykiskt och fysiskt lidande. 
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Klinisk implikation 

Som sjuksköterska är det av största vikt att bredda sin förståelse för olika patientgrupper. Få 

en större insikt för hur personerna med MS känner, upplever och hanterar sin vardag, kan 

användas av sjuksköterskan för att implementera i den aktuella vården och bemötandet. Det 

är viktigt med ett öppet synsätt så att vissa perspektiv inte riskerar att glömmas bort. Genom 

att implementera det som studien har kommit fram till utvidgas sjuksköterskans perspektiv 

och kan se personen utifrån ett holistiskt synsätt. Studien kan hjälpa studenter att bredda sitt 

perspektiv för människor som lever med kroniska sjukdomar genom att försöka förstå 

personens psykiska och fysiska utmaningar i livet utöver de medicinska åtagandet. 

Förslag till vidare forskning 

Det framkommer i de olika studierna att människor med MS ofta besväras av sjukdomens 

oförutsägbarhet. Det gör att människorna inte vet hur kroppen ska fungera och hanteras 

samma dag och ett par dagar framåt vilket ofta leder till att individerna blir begränsade i sina 

liv. Vidare forskning kring sjukdomens oförutsägbarhet kan resultera i en bättre förståelse 

och kanske en väg att kringgå problemet relaterat till oförutsägbarheten, som exempelvis 

prioritering, planering och hur personen ska hantera oväntade händelser. 

   Något som också uppdagades under forskningens gång var att de flesta artiklar innehöll 

majoriteten kvinnor och ofta bara någon enstaka man. Det upptäcktes också att en hel del 

forskning fanns enbart på kvinnor och deras upplevelser kring sjukdomen. För att få en större 

förståelse om hur män upplever MS kan lämplig forskning var att enbart utforska detta 

perspektiv då männen riskerar att hamna i skymundan i den nuvarande forskningen som 

existerar.  

Slutsats 

Multipel skleros är en autoimmun sjukdom som medför flera komplexa symtom som upplevs 

vara svåra att hantera och leder ofta till en identitetskris men också att kroppen kan kännas 

främmande. Sjukdomen drabbar inte bara den enskilda individen utan också familjen och 

omgivningen. För att kunna hantera sin situation behövs en total omställning men även hitta 

en mening med livet, att spendera sin tid och energi på ett effektivt sätt. Sjukdomen är oerhört 

oförutsägbar och det kan vara svårt att ha långtgående planer. Slutligen för att hantera MS 

behöver personen finna kreativa lösningar och anpassa sig efter situationer, men också besitta 

förmåga i att kunna förbereda sig samt prioritera på ett korrekt sätt.
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Land: Iran 

 

This study aimed to 

determine the social aspects 

of multiple sclerosis (MS) in 

the Iranian individuals. 

Population: Individer med 

diagnosen MS och deras 

omgivning 

 

Urval: Strategiskt urval. 

 

Studiegrupp: Totalt 18 

individer var av 14 var 

kvinnor och fyra var män. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: Kvalitativ 

analys. 

Styrkor:  

● Citat finns beskrivet 

i studien. 

● Datainsamlingsmeto

den är väl beskriven. 

● Analysmetod finns 

dokumenterad 

● Rekryteringen 

medförde tillräckligt 

material för att nå 

mättnad. 

● Intervjuerna är 

inspelade 

 

Svagheter: 

- Forskarnas 

förförståelse 

framkommer inte  

- Finns inte beskrivet 

när i tiden data 

samlades in  

 

Kvalitetsgranskning: God 

kvalitet 8/13. 

Individer som inte var i ett 

fast förhållande kände att ett 

giftermål inte var någon 

dröm som för de flesta andra 

på grund av sin diagnos och 

sin förväntande prognos. 

 

Ångest existerade bland de 

gifta kvinnorna hur de skulle 

klara av att ta hand om 

hemmet och uppfostra 

barnen samt en rädsla för 

skilsmässa från sin man. 

 

Rädslan för att förlora 

arbetet är så pass stor att 

individer  snarare väljer att 

dölja sina symtom.  
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Syfte Metod Värdering Resultat 
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Land: USA 

The purpose of this 

qualitative investigation was 

to intensively examine 

barriers to and facilitators of 

employment from the point 

of view of a sample of adults 

with MS 

Population: Fastställd MS 

diagnos. Ålder mellan 18 – 

64. Vara anställd eller vara 

aktivt jobbsökande. Vara 

villiga att delta i en 

telefonbaserad fokusgrupps 

intervju. 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Studiegrupp: Antalet 

deltagare i studien uppgår till 

27 stycken. Antalet med 

arbete 12 och 15 arbetslösa. 

Ålder mellan 26 – 61 år. 

Antalet deltagare från början 

var 55 stycken vilket ger ett 

bortfall på 28 personer 

(51%). 

 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgruppsintervju. Sex 

stycken grupper.  

 

Analysmetod: Kvalitativ 

analys 

Styrkor: 

● Tydligt syfte  

● Intervjuguide finns 

● Forskarna använde 

en test fokusgrupp 

● Samma person 

intervjuade alla 

grupper 

● Intervjuerna 

spelades in 

● Triangulering 

● Tydlig urvals- och 

analysprocess 

 

Svagheter: 

- Individerna erhölls 

betalning för att 

delta 

- Stort bortfall i 

studien 

- Oklart angående 

forskarnas roll och 

förståelse 

 

Kvalitetsgranskning: God 

kvalitet 9/13 

Diagnosen MS upplevdes 

som en belastning vid 

eventuell anställning.  

 

Tankar till att studera vidare 

på universitet hindrade flera 

på grund av att synen på 

framtiden upplevdes som 

osäker relaterat till personens 

sjukdom. 

 

Få diagnosen fastställd är ett 

tufft besked för personens 

självkänsla.  

 

Vill inte berätta om sin 

diagnos. Oroad över hur 

kollegor och chef ska 

reagera.  

 



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer, och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Browne, C., Salmon, N., & 

Kehoe, M. (2015). Bladder 

dysfunction and quality of 

life for people with multiple 

sclerosis. Disability & 

Rehabilitation, 37(25), 

2350–2358. 

doi:10.3109/09638288.2015.

1027007 

 

Land: Storbritannien och 

Irland 

Bladder dysfunction affects 

75% of people with multiple 

sclerosis (MS). People with 

MS are reluctant to seek 

treatment for this distressing 

symptom. This is the first-

known study to explore in 

depth how bladder 

dysfunction interferes with 

quality of life for people 

with MS. 

Population: Individer med 

fastställd MS diagnos och 

har minst ett symtom från 

urinblåsan. 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Studiegrupp: Totalt 19 

stycken medverkade i 

studien, 11 kvinnor och åtta 

män. Fastställd MS diagnos. 

Ålder mellan 37 – 64. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Analysmetod: Kvalitativ 

analys 

 

Styrkor: 

● Detaljerad 

beskrivning av urval 

● Ljudinspelade 

intervjuer 

● Triangulering 

● Noggrant redovisad 

analysprocess 

 

Svagheter: 

- Tre stycken 

psykologistudenter 

genomförde 

självmant 

intervjuerna 

- Forskarnas 

relation/förförståelse 

redovisas inte 

- Forskningen är 

finansierad 

 

Kvalitetsgranskning: 

Godkänd kvalitet 10/13 

Urinblåse problematik hos 

personer med MS påverkar 

fler saker i det dagliga livet 

t.ex. resor, sömn, dagliga 

rutiner och sexuella 

aktiviteter. 

 

Ständig planering vid 

aktiviteter och hitta 

alternativa lösningar vid 

resor för att hantera t.ex. 

urinläckage. 

 

Sexuella intresset avtar 

relaterat till problematiken, 

att något ska inträffa vid 

intim aktivitet t.ex. urinering 

 

Förtvivlan över att inte 

längre fullt ut kunna 

kontrollera vattenkastningen.  

  



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer, och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Coenen, M., Basedow-

Rajwich, B., König, N., 

Kesselring, J., & Cieza, A. 

(2011). Functioning and 

disability in multiple 

sclerosis from the patient 

perspective. Chronic Illness, 

7(4), 291–310. 

doi:10.1177/1742395311410

613 

 

Land: Tyskland 

This study is to describe 

the areas of functioning and 

disability and 

relevant contextual factors in 

MS from the 

patient perspective. 

Population: Personer med 

fastställd MS enligt 

McDonald kriterierna. Ska 

fyllt 18 år. Minst 26 poäng 

på MMSE (psykologisk 

status) och ett skriftligt 

dokument på deltagande ska 

vara signerat. 

   

Urval: Strategiskt urval 

 

Studiegrupp: Antal i 

studien uppgår till 27 

stycken med uppfyllda 

kriterier (19 kvinnor och åtta 

män). Totalt sex stycken 

fokusgrupper. Ålder mellan 

28 – 73.  

  

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgruppsintervju 

 

Analysmetod: Kvalitativ 

analys 

Styrkor: 

● Gruppintervjuerna 

spelades in 

● Teoretisk modell 

● Arbetar utefter 

mättnad 

● Intervjuguide 

● Intervjukontext 

● Tydlig 

urval/datainsamling/

analysprocess 

● Triangulering 

● Tydligt och logiskt 

redovisat resultat 

 

Svagheter: 

- Forskarnas 

förförståelse/roll 

beskriv inte 

 

Kvalitetsgranskning: Väl 

godkänd kvalitet 11/13 

Besvikelse över att kroppen 

inte gör som önskas. 

 

Avvisar sociala inviter som 

t.ex. teater på grund av 

sjukdomen och osäkerheten 

hur det kommer gå. 

 

Vid aktiviteter måste allt 

planeras i förväg. T.ex. 

närmsta toalett och trappor. 

 

Efter aktivitet uppstår enorm 

trötthet vilket leder till 

många negativa 

konsekvenser. 

 

Nedlåtande blickar från 

omgivningen. Upplevs att 

det finns bristande 

förståelse/kunskap från 

främlingar. 

 

  



 

 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer, och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

de Ceuninck van Capelle, 

A., Visser, L. H., & 

Vosman, F. (2016). Multiple 

sclerosis (MS) in the life 

cycle of the family: An 

interpretative 

phenomenological analysis 

of the perspective of persons 

with recently diagnosed MS. 

Families, Systems & Health: 

The Journal of 

Collaborative Family 

HealthCare, 34(4), 435–440. 

doi:10.1037/fsh0000216 

 

Land: Nederländerna 

In this study the authors 

explored how people with 

recently diagnosed multiple 

sclerosis (MS) experience 

their disease within their 

family lives. 

Population: Individer som 

fått fastställd MS diagnos 

senaste två åren. 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Studiegrupp: Tio personer 

med diagnos, MS. 

Könsfördelning åtta kvinnor 

och två män samt ålder 

mellan 27 – 51.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk 

tolkningsmetod 

Styrkor: 

● Tydligt syfte 

● Intervjuguide 

redovisas 

● Triangulering 

● Intervjuerna 

spelades in 

● Beskriven design 

● Transparant 

datainsamlingsmeto

d 

● Begriplig 

analysprocess 

 

Svagheter: 

- Svårläst 

resultatredovisning 

- Datum/tider/intervju

längd nämn inte 

- Forskarnas roll 

utlämnas 

 

Kvalitetsgranskning: 

Godkänd kvalitet 9/13 

Trötthet och andra kognitiva 

symtom påverkar känslan 

och upplevelsen att klara av 

föräldraskap/relationer. 

 

Upplevelse av att 

omgivningen förändras och 

att personen i fråga 

behandlas annorlunda. 

 

Intimitet kring anhöriga 

avtar vilket ger upphov till 

en känsla av isolering. 

 

Inom familjen existerar 

mycket negativa känslor 

som förtvivlan, sorg och 

rädsla.  

  



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer, och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Flensner, G., & Rudolfsson, 

G. (2016). Learning to fly 

with broken wings - forcing 

a reappraisal of time and 

space. Scandinavian Journal 
of Caring Sciences, 30(2), 

403–410. 

doi:10.1111/scs.12262 

 

Land: Sverige 

To obtain a new under- 

standing of experiences of 

the body among persons 

suffering from the chronic 

neurological disease multiple 

sclerosis (MS) and how they 

come to terms with such 

experiences. 

Population: Individer med 

en icke nydiagnostiserad 

MS.  

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Studiegrupp: Totalt tio 

stycken individer med 

diagnosen MS. Sex stycken 

var kvinnor och fyra var 

män. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju 

 

Analysmetod: Hermeneutik 

tolkningsmetod. 

Styrkor:  

● Citat 

● Intervjuerna är 

inspelade 

● Analys och 

datainsamling är 

noga beskrivet. 

● Studiens design väl 

formulerat 

● Triangulering 

● Frågorna 

framkommer i 

studien 

 

Svagheter: 

- Studien är 

finansierad 

- Finns inte beskrivet 

när i tiden data 

samlades in 

 

Kvalitetsgranskning: God 

kvalitet 8/13 

Multipel skleros medför en 

olustig och främmande 

känsla i kroppen. 

 

Kroppen är opålitlig vilket 

medför tankar om hur 

individen ska klara dagen, 

framtiden och livet i stort. 

 

Upplevelse av att kroppen 

arbetar långsamt, vilket leder 

till förändringar vid 

planering av sin dag. 

 

  



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer, och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Lohne V, Aasgaard T, 

Caspari S, Slettebø Å, & 

Nåden D. (2010). The lonely 

battle for dignity: individuals 

struggling with multiple 

sclerosis. Nursing Ethics, 

17(3), 301–311. 

doi:10.1177/0969733010361

439 

 

Land: Norge 

Purpose of this study was to 

find out how persons 

suffering from multiple 

sclerosis experience and 

understand dignity and 

violation in the context of a 

rehabilitation 

ward. 

Population: Fastställd MS 

diagnos. Ska tillhöra en 

rehabiliteringsenhet och vara 

över 20 år. Ska kunna tala ett 

skandinaviskt språk.  

  

Urval: Strategiskt urval 

 

Studiegrupp: Deltagarantal 

14 stycken, åtta kvinnor och 

sex män, med fastställd 

multipel skleros diagnos. 

Ålder mellan 39 – 66.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju 

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

tolkningsmetod 

Styrkor: 

● Tydligt beskriven 

kontext 

● Triangulering 

● Tydlig 

undersöknings-fråga 

● Citat 

● Beskriven design 

● Tydlig 

rekryteringsbeskrivn

ing 

● Tider och datum för 

datainsamling finns 

med  

● Intervjuerna 

spelades in 

 

Svagheter: 

- Författarnas 

förförståelse nämns 

inte 

 

Kvalitetsgranskning: 11/13 

Väl godkänd kvalité 

Osäkerhet och oro kring 

framtiden. Symtomen och 

dagsform varierar ständigt. 

 

Frustation över att vara 

beroende av andra 

människor och inte kunna 

utföra moment vid önskat 

tillfälle. 

 

Känsla av att personer i sin 

närhet förändras. En önskan 

om att bli sedd som samma 

person som innan diagnos.  

  



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer, och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Moriya, R., & Suzuki, S. 

(2011). A qualitative study 

relating to the experiences of 

people with MS: differences 

by disease severity. British 

Journal of Neuroscience 
Nursing, 7(4), 593–600. 

Retrieved from 

https://search.ebscohost.com

/login.aspx?direct=true&db=

rzh&AN=104636410&site=

ehost-live 

 

Land: Japan 

To highlight the experiences 

of MS patients depending on 

disease severity. 

Population: Människor med 

diagnosen MS som är 

deltagare i stödgrupper.  

 

Urval: Strategiskt urval. 

 

Studiegrupp: Totalt 17 

stycken personer var av 13 

var kvinnor och fyra var 

män. Medelåldern var 42,8 

år. (SD = 11.1). 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju. 

 

Analysmetod: Kvalitativ 

analys 

Styrkor:  

● Citat 

● Analysmetoden 

finns beskriven 

● Intervjuerna är 

inspelade 

● Triangulering 

● Frågorna till 

intervjuerna finns 

beskrivna. 

● Studiens design är 

väl beskriven. 

Svagheter: 

- Finns inte beskrivet 

när i tiden data 

samlades in samt 

tidsperiod. 

- Forskarnas roll till 

personerna framgår 

inte. 

- Forskarnas 

förförståelse 

framkommer inte i 

texten. 

 

Kvalitetsgranskning: God 

kvalitet 7/13 

För vissa kom diagnosen 

som en chock. 

 

Sjukdomen hämmar det 

sociala livet. När 

omgivningen föreslog 

aktiviteter undviks det 

relaterat till oro och skam. 

 

Personerna kände sig som en 

belastning för familjen. 

 

Personer uttrycker en stor 

oro över framtiden relaterat 

till sjukdomens 

oförutsägbarhet.  

 



 

 
Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer, och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Preston, J., Ballinger, C., & 

Gallagher, H. (2014). 

Understanding the lived 

experience of people with 

multiple sclerosis and 

dysexecutive syndrome. 

British Journal of 

Occupational Therapy, 

77(10), 484–490. 

doi:10.4276/030802214X14

122630932313 

 

Land: Storbritannien 

This study attempted to 

explore the meanings 

constructed by individual 

participants who live 

with multiple sclerosis and 

dysexecutive syndrome  

daily.  

 

Population: Enligt 

samhällsdefinition vuxna 

individer med fastställd MS 

diagnos 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Studiegrupp: Tio stycken 

med diagnos. Av deltagarna 

var sex stycken kvinnor varv 

fyra män med ålder 50 ± 9 

år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju 

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk 

tolkningsmetod 

 

Styrkor: 

● Intervjuerna är 

inspelade 

● Tydligt beskriven 

kontext 

● Studiens design för 

formulerad 

● Detaljerad 

datainsamling och 

analysprocess 

● Tydlig 

resultatredovisning 

● Citat  

 

Svagheter: 

- Studien är 

finansierad 

- Diffust syfte 

- Forskarnas roll är 

inte definierad 

 

Kvalitetsgranskning: 

Godkänd kvalitet 8/13 

 

Existerar en frustation över 

att inte klara av samma 

moment som gjorts tidigare. 

 

Diagnostiseras med MS 

innebär en total 

livsstilsförändring angående 

känslor, tankemönster och 

hur patienten arbetar i vissa 

situationer och miljöer, en 

helt ny identitet.  

 

Upplevelse av att vara 

fångad i en föråldrad och 

okänd kropp. 

 

Sjukdomen kräver en 

uppfinnelserikedom. Hitta 

alternativa sätt att utföra 

moment  

  



 

 

  

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer, och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Soundy, A., Benson, J., 

Dawes, H., Smith, B., 

Collett, J., & Meaney, A. 

(2012). Understanding hope 

in patients with Multiple 

Sclerosis. Physiotherapy, 

98(4), 349–355. 

doi:10.1016/j.physio.2011.0

5.003 

 

Land: Storbritannien och 

Irland 

To understand how patients 

with Multiple Sclerosis 

experience and express hope 

within a rehabilitation 

setting and use this 

information to help 

therapists in a clinical 

setting. 

Population: Individer med 

fastställd MS diagnos.  

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Studiegrupp: Totalt 11 

personer deltog, sju kvinnor 

och fyra män, med 

diagnosen MS. Ålder på 

deltagarna var 54.5 ± 8.8 år. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju 

 

Analysmetod: Kvalitativ 

analys  

Styrkor: 

• Intervjuerna 

spelades in 

• Triangulering 

• Citat 

• Kontext vid 

intervjuerna 

beskrivs 

• Noggrann 

analysprocess 

 

Svagheter: 

• Studien är 

finansierad 

• Deltagarna är aktiva 

inom en 

organisation för 

patienter med 

multipel skleros 

 

Kvalitetsgranskning: 

Godkänd kvalitet 9/13 
  

När diagnosen fastställdes 

innebär det en dramatisk 

förändring av patientens 

identitet. 

 

Det är en process att 

acceptera diagnosen och det 

inträffade. Krävs att få 

bearbeta informationen om 

vad diagnosen innebär för en 

personligen och ens framtid. 

 

Patienter framför en ångest 

över allt de kan gå miste om.   



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer, och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Strickland, K., Worth, A., & 

Kennedy, C. (2017). The 

liminal self in people with 

multiple sclerosis: an 

interpretative 

phenomenological 

exploration of being 

diagnosed. Journal of 
Clinical Nursing, 26(11–12), 

1714–1724. 

doi:10.1111/jocn.13593 

 

Land: Storbritannien 

To explore the lived 

experience of the meaning of 

being diagnosed with 

multiple sclerosis on the 

individual’s sense of self. 

Population: Människor som 

diagnostiseras med MS inom 

sex månader 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Studiegrupp: Tio personer 

med diagnosen MS. Åtta 

stycken var kvinnor och två 

stycken var män i 25 – 45 

års ålder. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Analysmetod: Kvalitativ 

analys 

Styrkor:  

● Innehåller citat 

● Studien är inte 

finansierad 

● Analysmetoden 

finns beskriven 

● Datainsamlingen är 

väl beskriven 

● Intervjuerna är 

inspelade 

● Triangulering 

 

Svagheter: 

- Forskarnas 

förförståelse 

framkommer inte 

 

Kvalitetsgranskning 

Godkänd kvalitet 9/13 

Personerna med MS 

upplever att sjukdomen 

påverkar det dagliga livet 

exempelvis 

livsstilsförändringar som 

minskad aktivitet. 

 

Det är viktigt att upprätthålla 

sina olika roller som 

exempelvis förälder, kollega 

och vän, för att behålla den 

tidigare identiteten. 

 

Många belyser det sociala 

utanförskapet som 

sjukdomen medför.  
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