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Syftet med studien var att beskriva på vilka sätt personer med Multipel Skleros (MS) hanterar 
sin livssituation samt om, och i så fall hur det påverkar utförandet av aktivitet.  
Metoden som valdes var en systematisk litteraturstudie. I studien ingick tio stycken artiklar 
som valdes enligt uppsatta inklusions- och exklusionskriterier. De tio inkluderade artiklarna 
kvalitetsgranskades och analyserades. 
Resultatet visade att det var en omöjlighet att leva med MS utan att bli påverkad av dess 
inverkan då MS inkräktade på många områden i en persons liv. Den variation på symptom 
som följer med MS begränsade och hade negativ påverkan på aktivitet, sysselsättning och 
välmående. Det visade sig vara av stor vikt och betydelsefullt för personer med MS att hitta 
sätt att hantera sina svårigheter på. Resultatet visade också att personer med MS använde sig 
av olika typer av coping- eller anpassningsstrategier för att hantera sin sjukdom och sin 
livssituation. Vilka strategier en person använde i hanteringen av sin sjukdom varierade, men 
vissa strategier visade sig vara mer använda än andra. Genom att hitta sätt att hantera sin 
sjukdom och sina svårigheter på, och på så sätt återfå kontroll över sitt liv, kunde personer 
med MS öka sitt välmående och sin aktivitet och genom detta uppnå bättre fysisk, psykisk och 
social anpassning. 
Slutsatsen som drogs var att användandet av coping- och anpassningsstrategier är en viktig 
del för personer med MS. Genom dessa strategier kan personer med MS återfå kontroll, uppnå 
bättre hälsorelaterad livskvalitet och aktivitet trots sin sjukdom och dess symptom. Att 
diskutera kring och ge tips på olika sätt att hantera svårigheter i livet och vardagen, som 
uppkommer på grund av sjukdomen, är av stor vikt och angeläget för arbetsterapeuter att vara 
medvetna om och arbeta kring.  
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Innehållsförteckning:  
 
Inledning……………………………………………………………………………………… 1 
Bakgrund……………………………………………………………………………………... 1 
 Om MS…………………………………………………………………………………….. 1 
 Coping……………………………………………………………………………………... 1 
 Coping vid MS…………………………………………………………………………….. 2 
 Aktivitet ……………………………………………………………………………………3 
 Problemområde……………………………………………………………………………. 3 
Syfte…………………………………………………………………………………………… 4 
 Frågeställningar…………………………………………………...……………………….. 4 
Metod …………………………………………………………………………………………. 4 
 Design……………………………………………………………………………………... 4 
 Inklusionskriterier…………………………………………………………………………. 4 
 Exklusionskriterier………………………………………………………………………… 4 
 Litteratursökning…………………………………………………………………………... 4 
 Dataanalys………………………………………………………………………………..... 5 
Resultat……………………………………………………………………………………….. 6 
 Sjukdomen och dess symtoms påverkan på personer med MS och deras dagliga liv…….. 6  
 Hur personer hanterar sin sjukdom och sina eventuella svårigheter genom   
 användandet av coping eller andra typer av anpassningar……………………………….... 7 
 Betydelsen av sättet att hantera sin sjukdom för personer med MS……………………... 10 
 Sättet att hantera sin sjukdoms påverkan på utförandet av dagliga aktiviteter…………... 10 
Diskussion…………………………………………………………………………………… 12 
 Metoddiskussion................................................................................................................. 12 
 Resultatdiskussion.............................................................................................................. 14 
Slutsats.................................................................................................................................... 17 
Referenslista............................................................................................................................ 18 
 
Bilagor 
 Bilaga 1. Sökmatris 
 Bilaga 2. Sammanfattning av artiklar 
 Bilaga 3. Översikt tema 
 
 
 
 



     1  

Inledning  
Att drabbas av en allvarlig och kronisk sjukdom, som Multipel skleros (MS), gör att man som 
individ måste anpassa sig till och hantera en helt ny livssituation, en situation som man inte 
har några tidigare personliga erfarenheter av. MS är en relativt vanligt förekommande 
sjukdom och i Sverige finns ca 15 000 MS sjuka, med en prevalens om ca 160 på 100 000 
(Höök 2001). 
 
Bakgrund  
Om MS 
MS är en kronisk och autoimmun sjukdom med, vanligtvis, ett remitterande (återkommande) 
förlopp och som kännetecknas av ett flertal demyeliniserade områden, dvs. områden där 
myelin förlorats, inom det centrala nervsystemet.  
MS drabbar främst unga och medelålders människor och i 75 % av fallen debuterar 
sjukdomen mellan 20-40 års ålder. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män (Åberg 2005). 
Grundläggande för MS är att sjukdomen kan ge skador var som helst i det centrala 
nervsystemet. Sjukdomen angriper myelinet i nervfibrernas omgivande stödjeceller. De 
myelinförande stödjecellerna har egna elektriska egenskaper som normalt ökar 
impulshastigheten i nervtråden (Höök 2001). Demyeliniseringen och varierande omfattning 
av skador på hjärna, ryggmärg och synnerv hindrar därför ledningen av elektriska impulser 
inom det centrala nervsystemet. Detta visar sig som olika motoriska, sensoriska, hjärnstams, 
visuella, cerebella, kognitiva och känslomässiga symptom (Snook & Moti 2008). Symptomen 
beror dels på demyeliniseringen i sig och dels på den inflammatoriska reaktionen i 
angreppsområdet. Vissa symptom är vanligare som debutsymptom och dessa kan vara 
synnedsättning, yrsel, känselstörningar, dubbelseende och lätta förlamningssymptom. Sena 
kroniska symptom kan i sin tur yttra sig som bl.a. svårare förlamningar, lillhjärnsstörningar, 
kroniska smärtsyndrom, trötthet (fatigue), epilepsi, demens och depression. Även ataxi och 
tremor, blås- och tarmrubbningar, sexuella störningar och spasticitet är symptom som medför 
problem för personer med MS (Höök 2001).  
MS har olika förloppsformer och kan förlöpa med skov (remitterande förlopp) eller med en 
mer eller mindre jämn process (progressivt förlopp). Med skov menas ett akut utbrott av 
sjukdomen, där ett nytt område engageras. I samband med skovet kan den lokala 
vävnadsreaktionen med inflammation, ödem och svullnad leda till betydande neurologiska 
bortfallssymptom som helt eller delvis går tillbaka när skovet upphör. Ofta förekommer 
skoven i sjukdomens tidiga skede.  
Den progressiva formen innebär en kontinuerlig utveckling av neurologiska 
bortfallssymptom. Progresshastigheten varierar från fall till fall och kan vara olika i olika 
skeden av sjukdomen. Båda förloppsformerna kan förekomma hos en och samma patient 
(Höök 2001).  
MS har även påverkan på både livskvalitet och mental hälsa (depression och ångest). 
Depression är ett vanligt symtom vid MS och kan uppträda tidigt i sjukdomsskedet (Montel & 
Burgener 2007). 
 
Coping 
Coping är ett samlingsbegrepp för olika psykologiska anpassningsstrategier som används för 
att hantera och bemästra både kortsiktiga och kanske livslånga svårigheter (Rydén & 
Stenström 2008).  
Enligt Ahmadi (2008) definierar Lazarus och Launier, coping som ansträngningar, både 
handlingsorienterade och inre psykiska, för att handskas med miljöbetingade och egna inre 
krav och konflikterna mellan dessa, som frestar på eller överskrider personens förmåga och 
resurser. 
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Främst två typer av copingstrategier har identifierats, problem-, och känslofokuserad coping. 
Problemfokuserade strategier handlar om ansträngningarna som görs av en person för att 
övervinna sina svårigheter medan känslofokuserade strategier utgörs och associeras med 
känslomässig reglering. De copingstrategier som personer använder antas ha effekt på 
psykiskt välmående och livskvalitet (Montel & Burgener 2007). 
Enligt Rydén och Stenström (2008) har forskning skett för att ta reda på vilka strategier 
människor använder sig av på kort och lång sikt för att anpassa sig till och hantera svåra 
livssituationer, och även vilka av dessa förhållningssätt som är de mest framgångsrika. Det 
har då visat sig att alla människor använder sig av olika copingstrategier i en mängd olika 
kombinationer och att ingen kan ses vara bättre eller sämre än någon annan. Det beror på i 
vilken situation den specifika individen befinner sig i, en copingstrategi kan för en person 
vara bra i en situation men mindre bra i en annan.  
För att lättare förstå hur individer anpassar sig till och hanterar stressfyllda situationer har 
Moss, enligt Rydén och Stenström (2008), utvecklat en modell som beskriver detta. Han har 
utgått från indelningen i probleminriktade och känslofokuserade copingstrategier och 
definierade inom dessa båda huvudgrupper nio copingmönster.  
Moss nio copingmönster, enligt Rydén och Stenström (2008):  

1. Logiska analyser och mentala förberedelser  
2. Omdefiniera den hotfulla situationen 
3. Förneka det hotfulla 
4. Sök information 
5. Lösa problem 
6. Söka alternativa former för tillfredställelse 
7. Emotionell återhållsamhet 
8. Ge utlopp för känslor 
9. Acceptera 

Enligt Rydén och Stenström (2008) menar Moss att de nio copingstrategierna oftast används i 
kombinationer och att det finns tre faktorer som påverkar copingstrategier: 

1. Demografiska och personliga faktorer 
2. Situationella faktorer 
3. Sociala faktorer  

 
Coping vid MS 
Mycket är ovisst gällande framtida hälsa och livskvalitet för de som lider av MS. Det är inte 
förvånande att symtomen associerade till sjukdomen kan leda till negativa känslor. Till vilken 
grad detta uppträder kan delvis vara beroende av på vilket sätt personer med MS klarar av och 
hanterar de förändrande symtomen associerade med sjukdomen. Personer med MS måste 
klara av att hantera oförutsägbar försämrad hälsa, förändrade sociala och intima relationer och 
ökade hjälpbehov. Deras generella välmående beror på hur de anpassar sig till dessa 
förändrande förutsättningar. Det faktum att saker verkar hända helt utanför individens kontroll 
kan leda till negativa reaktioner och känslor. En känsla av brist på kontroll över sin sjukdom 
kan leda till känslor av hjälplöshet och depression. En bedömning av alla dessa faktorer och 
förhållandet mellan dem behövs för att erbjuda en utvärdering av varför olika personer med 
MS reagerar och svarar på olika sätt på samma objektiva situation, varför de anammar olika 
copingstrategier och effekten av dessa anpassade copingstrategier (McCabe, McKern & 
McDonald 2004). 
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Aktivitet 
Arbetsterapi började sin utveckling under slutet av 1800-talet och var influerad av en 
humanistisk filosofi som värdesatte hela människan och den terapeutiska process som skulle 
göra det möjligt för individen att anpassa sig till sina problem. Trots att de olika grundarna av 
professionen betonade skilda aspekter av nyttan med aktivitet, så delade de alla tron på att 
meningsfullt deltagande i aktivitet var nyckeln till att skapa hälsa, både fysiskt och psykiskt 
(Blesedell Crepeau 2003).  
 
Aktivitet definieras i Etisk Kod för arbetsterapeuter (2005) ”som människans utförande av 
meningsfulla och betydelsefulla uppgifter i interaktion och samspel med omgivningen” (FSA 
2005).  
Aktivitet är ett centralt begrepp i arbetsterapi och yrkesgruppen arbetsterapeuter har tagit 
aktivitet som utgångspunkt för att beskriva och legitimera sin verksamhet. Idén om att 
aktivitet kan bidra till hälsa och välbefinnande är en grundtanke hos arbetsterapeuter och är 
arbetsterapins målsättning (Törnquist 1995) och de medel den anvisar för att nå målet grundar 
sig på antaganden om att människan kan påverka sin hälsa genom aktivitet och handling 
(Törnquist 1995).  
Aktivitet är grundläggande och väsentligt för den normala utvecklingen av en individ. Utan 
aktivitet kan ingen personlig utveckling ske och instabilitet i aktivitetsutförandet leder till 
dåligt anpassad utveckling. Människor använder aktivitet till att undersöka sin omgivning 
samt sin egen position i denna. Vi blir också inbäddade i vårt sociala och kulturella 
sammanhang genom aktivitet. Aktivitet hjälper till att bygga en hälsosam personlig och social 
identitet samt ger tillfredställelse. Aktivitet används för att lära och utöva förmågor och 
människor kan anpassa sig till förändrade förhållanden genom aktivitet. Individen kan 
konstruera skäl och mening i sitt liv och tillfredställa sina behov genom aktivitet. 
Förhållanden till andra människor kan skapas genom delad aktivitet. Aktivitet är kärnan av 
arbetsterapi (Creek, J. 2007). 
 
Dagliga livets aktiviteter (ADL) handlar om de återkommande aktiviteter som rör den 
personliga vården, boendeaktiviteter och kommunikationsaktiviteter då dessa ofta utgör en 
bas för andra aktiviteter. ”Återkommande” innebär oftast ”dagligen”, men kan också vara mer 
sällan beroende på individuella behov, kulturella traditioner och yttre miljö. Aktiviteter är i 
hög grad miljörelativa eftersom de både påverkar och påverkas av den miljö som individen 
lever i (Törnquist 1995).  
 

Problemområde 
Att upprätthålla en tillfredställande livsstil som inkluderar arbete, familj och fritid, innebär en 
daglig utmaning för alla människor. Personer som lever med MS möter ytterligare utmaningar 
i att de vanligtvis upplever symtom som har signifikant påverkan på deras livsstil och roller i 
livet. Planering och organisering av dagliga aktiviteter kan bli svårare då personen måste 
förena symtomhantering med utförandet av dagliga sysslor (Roessler 2003). Även om de 
flesta människor med MS lever ett normalt liv och inte blir allvarligt handikappade måste de 
vara uppmärksamma på sjukdomens symtom och hanteringen av dessa i dagliga livet 
tillsammans med associerade känslomässiga och psykologiska stressfaktorer (Phillips & 
Stuifbergen 2008).  
Bredden och variationen på de symtom som MS ger leder till konsekvenser och förändringar i 
det dagliga livet och detta måste hanteras för att upprätthålla en god livskvalitet. 
Mycket forskning har gjorts kring MS, men lite har skrivits om sambandet mellan MS, 
hantering av sjukdomen eller coping samt aktivitet och aktivitetsutförande. 
Detta leder oss in på syftet med den här studien. 
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Syfte 
Att beskriva på vilka sätt personer med Multipel Skleros (MS) hanterar sin livssituation samt 
om, och i så fall hur det påverkar utförandet av aktivitet.  
 
Frågeställningar: 
1. Hur påverkar sjukdomen och dess symtom personer med MS, och deras livssituation? 
2. Hur hanterar personer med MS sin sjukdom och sina eventuella svårigheter genom 
användandet av coping eller andra typer av anpassningar? 
3. Vilken betydelse, för personerna med MS, har sättet att kunna hantera sin sjukdom? 
4. Påverkar sättet att hantera sin sjukdom utförandet av dagliga aktiviteter hos personer med 
MS och i så fall hur? 
 
Metod 
Design 
Denna studie är en systematisk litteraturstudie, vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) 
definieras av Mulrow och Oxman som att det innebär att man utgår från en tydligt formulerad 
fråga som besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant 
forskning.  
Artiklarna som användes i studien valdes ut utifrån de uppsatta inklusions- och 
exklusionskriterierna. 
 
Inklusionskriterier 
Artiklar inkluderades enligt följande kriterier 

• Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 
• Artiklar med kvalitativ eller kvantitativ ansats. 
• Artiklar skrivna på engelska. 
• Artiklar om vuxna över 18 år med MS. 
• Artiklar som svarade mot en eller flera av frågeställningarna. 
• Artiklar som inte är äldre än 12 år.  

 
Exklusionskriterier 
Artiklar exkluderades enligt följande kriterier 

• Artiklar utan abstract.  
• Artiklar som handlade om hantering av ett specifikt symtom. 
• Artiklar med fokus på mödrar med MS. 

 
Litteratursökning 
I denna systematiska litteraturstudie så genomfördes en samsökning i databaserna Amed, 
Medline och Cinahl för att söka vetenskapliga artiklar som svarade till denna studies syfte. De 
sökord som användes var multiple sclerosis, ms, coping$ (trunkerat), ”adaptation 
psychological”, activit$ (trunkerat).  
En samsökning gjordes i de tre databaserna, där sökvägen var: multiple sclerosis eller (or) ms 
och (and) ”adaptation psychological” eller (or) coping$ och (and) activit$. Detta gav totalt 
133 träffar och 13 av dessa var dubbletter (se Bil. 1).  
Alla artiklars abstract lästes noga av båda författarna och de som ansågs svara mot inklusions- 
och exklusionskriterierna valdes ut och lästes i sin helhet, vilka var 31 stycken.  Av dessa 
valdes sedan åtta artiklar ut till studien.  
Då artiklarna som valdes ut inte var tillräckliga för att täcka in syftet gjordes även en manuell 
sökning i samma databaser där liknande artiklar (”find similar”) till redan utvalda söktes. På 
detta sätt valdes ytterligare två artiklar ut enligt inklusions- och exlusionskriterierna. En 
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artikel hittades och valdes även ut ur en tidskrift där en av de artiklar som lästs i sin helhet, 
men exkluderats, fanns. Författarna ansåg att denna artikel, med liknande nyckelord som 
tidigare inkluderade artiklar, passade till studiens syfte trots att den inte kommit fram genom 
sökningen i databaserna.  
Artiklarna kvalitetsgranskades utefter Forsberg och Wengströms (2008) mallar för kvalitativa 
och kvantitativa studier. En artikel exkluderades p.g.a. bristande kvalitet då den ej var 
vetenskaplig. Detta ger totalt 10 inkluderade artiklar till studien (se Bil. 2). 
 
Dataanalys 
De inkluderade artiklarna analyserades med vägledning av Fribergs (2006) metod för analys 
av studier i en litteraturöversikt. Första steget i analysen utgjordes av att läsa igenom 
artiklarna noggrant för att få en känsla av vad de handlade om. Sedan användes färgpennor i 
olika färger för att fånga in det relevanta i varje artikel enligt frågeställningarna och syftet. 
Det andra steget utgjordes av, att utifrån våra frågeställningar, hitta likheter och/eller 
skillnader i hur författarna av artiklarna tolkat sina resultat samt resultatinnehållet i artiklarna. 
I det tredje och sista steget av analysen sorterades materialet utifrån likheterna och 
skillnaderna. Materialet delades in i olika teman utifrån frågeställningarna vilka sedan 
motsvarar rubrikerna i resultatet (se Bil. 3).  
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Resultat 
Sjukdomen och dess symtoms påverkan på personer med MS och deras livssituation 
Det visade sig att symtomen vid MS gav konsekvenser för personernas liv och livsstil och att 
sjukdomen MS innebar förändring, stora utmaningar och begränsningar i livet (Malcomson, 
Lowe-Strong & Dunwoddy 2008; Fleming Courts, Buchanan & Werstein 2004; Leino- Kilpi, 
Louto & Katajisto 1998). Många personer beskrev hur MS gav dem ett nytt perspektiv som 
tvingade dem till att se på deras sysselsättning och livsstil på ett annat sätt (Yorkston et al 
2003; Fleming Courts, Buchanan & Werstein 2004).  
Det var en omöjlighet att leva med MS och att inte bli påverkad av dess effekt då MS 
inkräktade på många områden i livet och påverkade många funktioner (Malcomson, Lowe-
Strong & Dunwoddy 2008) samt att personerna med MS inte längre var kapabla till att möta 
rollförväntningar på samma sätt som tidigare (Fleming Courts, Buchanan & Werstein 2004).  
 
Stress associerat med symtomen vid MS och även vardaglig stress blev för personerna en 
utmaning och något de var tvungna att lära sig hantera. Oförutsägbarheten och rädsla för 
återfall eller progression var andra stora utmaningar för personer som lever med MS 
(Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoddy 2008). Livsstress har genom en studie av Aikens et 
al. (1997) visat sig ha ett samband med fysiskt handikapp och fysiskt handikapp är associerat 
med lidande. 
Depression, sorg, osäkerhet och rädsla för framtiden var ytterligare aspekter på hur MS 
påverkade de personer som lider av sjukdomen. Osäkerheten förklarades som att inte ha 
någon kontroll, känna sig mindre värd än andra och att inte känna sig trygg (Yorkston et al 
2003). 
Psykologiskt lidande var en gemensam funktion av större sjukdomsrelaterade faktorer 
(fysiska och kognitiva) samt stress i samband med negativa livshändelser (Aikens et al. 1997). 
 
Det framkom också att upprätthållandet av ett socialt liv och en fungerande vardag krävde 
stor ansträngning (Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoddy 2008; Fleming Courts, Buchanan 
& Werstein 2004). Den huvudsakliga källan i negativ social mening i förhållande till MS var 
att förlora arbetet, förlora hobbies och förlorandet av kontakter i allmänhet. Vidare beskrevs 
att för några personer innebar dock MS positiva aspekter vilka främst handlade om personlig 
utveckling och möjligheten till att skaffa nya kontakter och ta på sig nya roller. Oftast 
utgjordes de nya kontakterna av andra personer med MS (Leino- Kilpi, Louto & Katajisto 
1998). Studien av Malcomson, Lowe-Strong och Dunwoddy (2008) menade att de stora 
förändringar som MS medför sällan påverkade familjeliv och sociala relationer medan Leino- 
Kilpi, Louto och Katajisto (1998) kom fram till att förändringarna påverkade familjen och att 
några av personerna t.ex. kände sig otillräckliga som föräldrar.  
 
Arbete och anställning var en viktig del av personernas liv, men MS innebar ofta förändring 
gällande anställning och anställningsförhållanden (Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoddy 
2008). Många menade att arbetet påverkades negativt efter att de fått MS, de var oroliga för 
att inte kunna behålla jobbet och var besvikna på deras oförmåga till att kunna behålla det 
(Fleming Courts, Buchanan & Werstein 2004). Arbetsrelaterade svårigheter inkluderade 
oförmågan att kunna jobba fulltid och otillgänglig miljö. Gällande ekonomin så påverkades 
även denna och genom brist på pengar blev personer med MS berövade på flera service- och 
fritidsaktiviteter (Leino- Kilpi, Louto & Katajisto 1998). 
 
En studie av Einarsson et al. (2006) visade att de aktiviteter som påverkades och försämrades 
mest för personer med MS var: städning inomhus, transportering utomhus, skötsel av hushåll, 
promenader utomhus, tungt hushållsarbete och trädgårdsskötsel. Alla dessa aktiviteter ansågs 
vara rörlighetsrelaterade och fysiskt krävande medan det i Leino- Kilpi, Louto & Katajistos 
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(1998) studie framkom att de största problemen i dagliga aktiviteter var att klä på sig, äta och 
shoppa. 
 
Hur personer hanterar sin sjukdom och sina eventuella svårigheter genom användandet 
av coping eller andra typer av anpassningar 
MS innebar stora förändringar och svårigheter i personernas liv samt att den som drabbades 
var tvungen att starta en kamp mot sjukdomen för att upprätthålla normalitet i livet. 
Personerna med MS menade att de förlorade stor kontroll över sina liv som följd av 
sjukdomen och med detta utvecklade de sätt för att återta denna kontroll (Fleming Courts, 
Buchanan & Werstlein 2004). Varje persons erfarenhet av MS var unik, och därför skilde sig 
individernas sätt åt när det gäller att hantera och att acceptera sin sjukdom (Malcomson, 
Lowe-Strong & Dunwoddy 2008). 
Det visade sig finnas ett samband mellan förmågan att införliva eller inte införliva MS i sitt 
liv med sättet som deltagarna såg på sig själva, på världen runtomkring dem och på deras 
allmänna syn på livet (DalMonte, Finlayson & Helfrich 2003) och användandet av 
copingstrategier visade sig kunna förhöja den hälsorelaterade livskvaliteten (Fleming Courts, 
Buchanan & Werstein 2004). 
  
I studien av Yorkston et al (2003) framkom det att MS inte direkt påverkade vad personerna 
gjorde, utan mer på vilket sätt de gjorde det. Personerna lärde sig att göra saker på andra sätt 
än de var vana vid att göra. Några av orsakerna till att de fick förändra utförandet berodde på 
deras symtom medan andra orsaker kunde vara externa, som miljön. På grund av det stora 
utbudet av möjliga symtom i samband med MS och det ännu bredare spektrum av strategier 
för att hantera dessa symptom, ansåg personerna att de behövde avgöra vilka strategier som 
skulle fungera för dem. 
 
Individer beskrev en rad olika sätt att göra hanteringen av MS på en daglig basis lättare.  
Dessa strategier inkluderade att få övertag och att hitta vägar till att återfå kontroll över sina 
liv (Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoddy 2008).  
 
Uppbyggnaden av strategier visade sig vara en process där olika delar och element 
kombinerades för att utföra en uppgift. Generellt fokuserade strategierna inte på att minska 
försämringen utan mer på utförandet av aktiviteter (Yorkston et al 2003).  
 
Planering 
Att se framåt och att planera visade sig vara ett sätt för personer med MS att hantera sitt liv 
(DalMonte, Finlayson & Helfrich 2003) samt en viktig del i hantering och coping av MS 
(O’Hara, De Souza & Ide 2000). 
 
Personer med MS var tvungna att noga planera vad de ville göra samt förändra sin livsstil för 
att återfå kontroll. De menade att de var tvungna att planera varje dag noggrant och vad de 
ville göra, de kunde inte ha två aktiva dagar i följd och de var tvungna att ändra deras livsstil. 
Att välja aktiviteter gav personen den kontroll som den ville och behövde (Fleming Courts, 
Buchanan & Werstlein 2004). Andra studier visade att personer med MS ansåg det vara 
viktigt att planera för att uppnå saker som var viktiga för dem samt att uppnå sina mål. Vid 
utvecklandet av dessa planer skildrade deltagare en process av lärande om de resurser som 
fanns tillgängliga för dem och de krav eller bestämmelser som de behövde ha för att få sysslor 
och aktiviteter gjorda. Även att i förväg planera genom att utveckla strategier för att få dessa 
saker gjorda visade sig vara av stor betydelse. Att planera innefattade också att förbereda sig 
för potentiella förändringar (Yorkston et al. 2003). 
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Attityd och personlig inställning 
Det visade sig viktigt att genom kognitiva omstruktureringar förändra sin attityd och på det 
sättet ta kontroll över sitt liv (Fleming Courts, Buchanan & Werstlein 2004). 
 
Det beskrevs även i DalMonte, Finlayson och Helfrichs (2003) studie att en positiv attityd var 
en stor hjälp till att hantera livsstress och för många var även detta den allra viktigaste och 
mest effektiva copingstrategin. En optimistisk attityd om sig själv och om världen 
runtomkring hjälpte deltagarna att fokusera på det bra och goda i livet i stället för på det 
negativa. Vikten av spiritualitet och hopp påtalades också. Dessa två delar sågs dels som en 
attitydfråga, men även som en källa för specifika handlingsstrategier som användes i 
hanterandet av MS. 
 
Flera individer menade att med rätt personlig inställning kunde personen i hög grad påverka 
sin förmåga att hantera MS, och att det var avgörande att vara positiv (Malcomson, Lowe-
Strong & Dunwoddy 2008; O’Hara, De Souza & Ide 2000).  Även andra studier visade den 
stora vikten av att tänka positiva tankar för att finna positiva aspekter och genom användandet 
av positiva tankar så skulle goda saker hända (Leino- Kilpi, Louto & Katajisto 1998; 
Yorkston et al 2003). 
Att använda en kämparattityd till att övervinna MS och att lära sig att acceptera sjukdomen 
och dess utmaningar ansågs vara hjälpsamt samt ha humorn och fantasin i behåll 
(Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoddy 2008; Leino- Kilpi, Louto & Katajisto 1998).  
 I huvudsak hade individer åsikten att de var tvungna att leva varje dag som den kom, leva här 
och nu och att undvika sörjande för saker som de inte hade kontroll över (Malcomson, Lowe-
Strong & Dunwoddy 2008).  
 
Socialt stöd och interaktion 
Behovet av någon att prata med för att dela med sig av sina erfarenheter var stort (Fleming 
Courts, Buchanan & Werstein 2004). En välanvänd strategi var att ta hjälp av andra (Yorkston 
et al 2003) t.ex. i syfte att få beröm för styrkor, bekräftelse på copingstrategier och lärdom om 
steg för steg problemlösning, specifika copingtekniker och sätt till självhantering av sjukdom 
för ökad anpassning/hantering (Fleming Courts, Buchanan & Werstein 2004).  
Rollen i familjen var viktig ur den sociala aspekten. Vänner, intressen och MS anknytningar 
sågs även vara en viktig del i personernas liv (Leino- Kilpi, Louto & Katajisto 1998). 
En av de viktigaste och mest frekvent använda handlingsstrategierna i studien av DalMonte, 
Finlayson och Helfrich (2003) var just sökandet och användandet av socialt stöd. Att ha ett 
socialt stöd hjälpte personerna med MS på många olika sätt och många kommenterade det 
unika band som bildades mellan dem och andra personer med MS.  
Även Malcomson, Lowe-Strong och Dunwoddy (2008) tar i sin studie upp vikten av att möta 
andra personer med MS. Detta gav individerna chansen till att dela erfarenheter och erbjuda 
eller bli erbjudna tips och råd. Det tillät även individerna att inse att det fanns andra i värre 
situation än dem själva.  
 
Att hjälpa andra personer med MS bidrog även till att förstå och att framgångsrikt anpassa sig 
till sin sjukdom. Endast när personer med MS var aktiva, och utrustade med kunskap, rätt stöd 
och information om MS, kunde de börja utarbeta en plan och formulera sina egna coping 
strategier när det gällde hantering av MS (Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoddy 2008). 
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Anpassa hemmet 
Att ändra i och anpassa hemmet och genom detta handla för en bättre hemmiljö ansågs också 
viktigt för anpassning och hanteringen av att leva med MS (DalMonte, Finlayson & Helfrich 
2003). 
 
Söka information 
Genom att själva söka information om sin sjukdom i böcker, magasin eller på internet ökade 
personer med MS förståelse för sjukdomen och hjälpte dem till att själva klara av sin sjukdom 
(Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoddy 2008; O´Hara, De Souza & Ide 2000; Fleming 
Courts, Buchanan & Werstein 2004). 
Även att hålla sig uppdaterad gällande den senaste informationen om MS var viktig för 
personer med MS. Det visade sig också att lämplig information om alternativa behandlingar 
hjälpte till att hantera sjukdomen, tillsammans med böcker, vänner/familj, internet och 
information från MS-kurser (Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoddy 2008). 
Ju mer de förstod om deras sjukdom ju bättre kunde de hantera sin sjukdom (Fleming Courts, 
Buchanan & Werstein 2004). 
 
Vara realistisk  
Det var viktigt för deltagarna i Malcomson, Lowe-Strong och Dunwoddys (2008) studie att 
veta hur MS påverkade dem som individer. De behövde ha koll på sina egna begränsningar, 
acceptera bra och dåliga dagar och bestämma tempot hos sig själva för att ha tillräckligt med 
energi till att orka med hela dagen. Tonvikten lades på att känna vad som var just deras 
förmåga eftersom alla personer med MS är unika, och vad som hjälpte en individ kanske inte 
hjälpte en annan. 
En strategi kunde vara att utveckla planer där deltagarna lärde sig om sina resurser och behov 
(Yorkston et al 2003). 
 
Erkänna känslor  
En annan copingstrategi som beskrevs av Malcomson, Lowe-Strong och Dunwoddy (2008) 
var att vara öppen och ärlig när det gällde sina känslor. MS visade sig vara mycket mer än 
bara en medicinsk sjukdom, den var sedd som ett personligt intrång. Den krävde att 
individerna skulle tänka om när det gäller livsmål och planer. Det var många som ansåg att 
deras personliga syn på livet hade ändrats efter deras diagnos. Det var nödvändigt att vara i 
kontakt med sina känslor, vara öppen och ärlig och att ha självförtroende till att söka hjälp när 
känslor som rädsla och frustration var svåra att hantera.  

 
Använd det eller förlora det- att hålla sig aktiv 
 Att fortsätta vara aktiv var även det belyst som en väldig användbar copingstrategi 
(Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoddy 2008). 
Att välja aktiviteter som deltagarna fortfarande kunde utföra och som de tyckte om att utföra 
var viktigt. Några deltagare lärde sig att arbeta runt sina symtom och anpassade deras 
aktiviteter för att kunna göra saker som de tyckte var viktiga och som de helst ville göra 
(Fleming Courts, Buchanan & Werstein 2004). 
 
Det var viktigt att identifiera intressen och aktiviteter som personen tyckte om innan de fick 
sina symtom och att hjälpa dem designa vägar att fortsätta med dessa aktiviteter.  
Bevara sysselsättning eller utvärdera arbetssituationen för att bedöma möjliga anpassningar 
skulle stödja patientens hantering/anpassning (Fleming Courts, Buchanan & Werstein 2004). 
 
Det är viktigt att kunna hitta andra saker som är viktiga, ifall personen inte längre klarar av att 
utföra de saker som var viktiga innan de fick sin sjukdom (Yorkston et al 2003). 
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Rekreation 
Det var viktigt att ha en balans mellan fysisk ansträngning och avslappning genom strategier 
som inkluderade yoga, avslappning, aromaterapi och simning (Malcomson, Lowe-Strong & 
Dunwoddy 2008). 
Genom vilopauser och bestämmandet av sitt eget tempo blev dagen lättare att orka med 
(Leino- Kilpi, Louto & Katajisto 1998; Yorkston et al 2003). 
 
Betydelsen av sättet att hantera sin sjukdom för personer med MS  
Studier visade att då det inte finns något botemedel eller effektiv behandling för personer med 
MS så var anpassning till sjukdomen och dess symtom viktig för att upprätthålla en god 
hälsorelaterad livskvalitet (Wassem & Dudley 2003; O’Hara, De Souza & Ide 2000). Personer 
med MS prioriterade copingstrategier och anpassning högt och detta var även en huvuddel i 
deras liv (O’Hara, De Souza & Ide 2000).  
 
Värdet av och fördelarna med att använda sig av strategier var många. Några av fördelarna 
som togs upp i studien var, minskad trötthet, ökad koncentration, noggrannhet och effektivitet 
(Yorkston et al 2003).  
 
Att identifiera och ta fram olika copingstrategier eller sätt att hantera sin sjukdom visade sig 
vara viktigt för personer med MS då dessa strategier har potential att bli förmedlade på ett bra 
sätt och gav möjlighet att avstanna eller förändra effekter av depression och ångest genom att 
öka självförtroende och effektivitet. Genom copingstrategier som fungerar kan personer återfå 
kontroll och styrka i riktning att forma sina liv (DalMonte, Finlayson & Helfrich 2003). 
 
Sättet att hantera sin sjukdoms påverkan på utförandet av dagliga aktiviteter  
I Fleming Courts, Buchanan och Wersteins (2004) studie beskrevs hur MS hindrade 
personerna till att göra vad de ville och att MS hade negativ effekt på sysselsättning. 
 
En studie visade att känslomässigt och finansiellt stöd tillsammans med kontroll av stress 
förklarade varför personer med MS ökade sin möjlighet till utförande av dagliga aktiviteter 
inom aktivitetsområden såsom personlig vård, rörlighet, avkoppling, sociala aktiviteter och 
intimitet trots känslomässiga svårigheter som MS medförde (Gulick 2001). 
Personliga egenskaper, som att ha en god känsla för humor och en positiv attityd, hade 
mildrande effekt gällande känslomässiga svårigheters påverkan på ADL-förmåga då högre 
utvecklingslägen av personliga egenskaper och attribut dvs. en mer utvecklad personlighet 
förutspådde att individer som upplevde känslomässiga svårigheter hade bättre ADL-förmåga. 
Personliga egenskaper och socialt stöd minskade effekterna av känslomässigt lidande genom 
att minska dess påverkan på ADL-förmåga. Personliga egenskaper och socialt stöd fungerade 
också som en medlande variabel mellan känslomässigt lidande och ADL-förmåga (Gulick 
2001). 
 
Wassem och Dudley (2003) menade att patienter med kroniska sjukdomar, såsom MS, ofta 
upplevde försämrat välmående, nedsatt aktivitet och förvärrade symtom som påverkade 
anpassning och hantering av sjukdomen på ett negativt sätt. Att lära sig om sjukdomen, 
hantering av symtomen och egenvårdsbeteende ökade användandet av egenvårdsbeteende 
som i sin tur medförde ökat välmående, ökad aktivitet och bättre hantering av symtom. Detta 
gav en bättre fysisk, psykisk och social anpassning till sjukdomen. Författarna menade att det 
fanns ett samspel mellan anpassning till MS, hantering av sjukdomen och dess symtom, 
välmående och aktiviteter. Detta samspel innebar att ökad och bättre anpassning gav bättre 
hantering av sjukdomen som i sin tur resulterade i ett ökat välmående och ökad aktivitet.   
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Genom att vara medveten om sina svagheter, begränsningar och olika sätt av utförande kunde 
personerna fortfarande vara aktiva och utföra aktivitet (Malcomson, Lowe-Strong & 
Dunwoddy 2008). Det visade sig vara viktigt att utveckla en plan där aktiviteter var 
definierade i form av de resurser och krav som krävs för att utföra aktiviteten i fråga 
(Yorkston et al. 2003). 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Vi valde att göra en systematisk litteraturstudie av den anledningen att vi ansåg detta vara det 
mest genomförbara alternativet gällande vårt syfte. Tankar fanns kring att göra en kvalitativ 
intervjustudie, men på grund av gällande tidsram för uppsatsskrivandet samt att ingen av oss 
tidigare hade haft kontakt med personer med MS eller personer som arbetade med denna 
patientgrupp kändes det alltför svårgenomförbart. Efter diskussion med vår handledare insåg 
vi vidden av att göra en kvalitativ studie och detta tillsammans med bristen på kontakt med 
personer inom området avgjorde varför vår studie i stället blev en litteraturstudie. 
 
De databaser som användes till vår sökning var: Cinahl, Amed och Medline då dessa ansågs 
bäst kunna generera i artiklar som svarade mot vårt syfte och våra frågeställningar samt vara i 
riktning med vår utbildning.  
Att hitta rätt sökord som dessutom gav relevanta träffar visade sig vara en utmaning och en 
tidskrävande process. De sökord som slutligen användes till denna studie var de som vi 
bedömde bäst svara mot vårt syfte. Vårt första sökord användes först i alla tänkbara 
variationer, med olika stavningar. Det som tillslut gav oss flest träffar var multiple sclerosis 
och MS. Vi valde att kombinera dessa sökord, med ”or”, för att bäst fånga upp alla artiklar 
som handlade om sjukdomen. Vårt andra sökord var coping$ vilket trunkerades för att fånga 
upp artiklar som handlade om coping och copingstrategier. Då coping enbart var mesh-term i 
databasen Cinahl så använde vi också ”adaptation psychological” vilket var mesh-term i 
databaserna Amed och Medline. Vi valde att göra en samsökning i de tre databaser trots att 
mesh- termerna var olika. Detta gjorde vi för att ringa in hela området gällande hantering och 
anpassning av sjukdom. Till dessa sökord lades sedan activit$ då vi ville titta på anpassning 
till sjukdoms påverkan på aktivitet. Tanken var först att få med arbetsterapeutens roll och 
ansvar gällande hantering av sjukdom. En sökning gjordes då med occupational therap$ som 
sökord i kombination med sökorden ovan, men när detta inte gav några relevanta artiklar 
valdes i stället activit$ då det är ett centralt begrepp inom arbetsterapi.  
Anledningen till att vi valde uppsatta inklusions- och exklusionskriterier var för att få fram så 
relevanta artiklar för vårt ämne som möjligt. Att vi valde artiklar med både kvalitativ- och 
kvantitativ ansats var för att vi inte ville begränsa oss till det ena eller andra och för att vi 
ansåg kunna få fram viktigt material från båda dessa typer av studier. Anledningen till att vi 
valde att rikta in oss på personer över 18 år var för att vi enbart ville fokusera på vuxna. Vi 
anser, i linje med svensk lag, att man är vuxen då man fyllt 18 år. Artiklar inkluderades också 
då de svarade mot en eller flera av våra frågeställningar och vi ansåg att även om artiklarna 
bara svarade mot en av våra frågeställningar så var sökorden så pass relevanta att materialet i 
artiklarna kunde användas. Då vi valde att använda oss av databasen Medline, som har artiklar 
publicerade mellan 1996-2008, valde vi att sätta en gräns för alla artiklar och bara inkludera 
de artiklar som inte var äldre än 12 år. Vi ansåg detta var en rimlig gräns för att få med de 
mest relevanta artiklarna. 
Artiklar exkluderades då de handlade om hantering av specifika symptom, som utmattning, 
eftersom vi ville fokusera generellt på de symtom som kommer med MS. Även artiklar om 
mödrar exkluderades då dessa var inriktade på livet som mamma och aktiviteter och hantering 
av sjukdomen i samband med detta.  
 
I vår bakgrund finns artiklar som till viss del skulle kunnat användas i resultatet, men då dessa 
artiklar föll bort i vår sökning då vi lade till sökordet activit$ ansåg vi att de inte föll inom 
ramen för vårt område.  
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Artiklarna kvalitetsgranskandes utifrån mallar av Forsberg och Wengström (2008) och detta 
var värdefullt för att få en bra överblick av kvalitetsinnehållet i artiklarna då mallarna var 
utförliga. Vissa av punkterna i mallarna var svåra att hitta i artiklarna, men de beskrev dock 
de flesta av punkterna på ett sådant sätt att kvaliteten kunde fastställas.  
Dataanalysen med vägledning från Friberg (2006) var ett bra sätt att få fram det relevanta ur 
varje artikel enligt vårt syfte samt att se likheter och skillnader i de olika artiklarnas resultat 
och tolkning av resultat. Vi valde att använda oss av färgpennor för att hitta det i varje artikel 
som tillhörde respektive frågeställning och för att få en klarare indelning av vårt material samt 
för att lättare se likheter och skillnader inom respektive frågeställning. Vi anser att vår studie 
uppfyller kraven för validitet då vi använde oss av relevanta databaser och sökord samt att 
urvalet följde uppsatta inklusions- och exklusionskriterier. Vi gjorde även en 
kvalitetsgranskning och en dataanalys för att få med relevanta artiklar med god kvalitet. 
I många av våra artiklar beskrivs bristen på studier kring coping och/eller anpassning och 
aktivitet. Detta kan vara orsaken till att vi i några artiklar endast funnit svar på någon av våra 
frågeställningar, trots relevanta sökord.  
I vår studie ingick lika många kvantitativa- som kvalitativa artiklar. Vi fann dock att de 
kvalitativa var mer uttömmande och därmed gav mer användbart material. I våra artiklar 
hittade vi också mer underlag till vissa av våra frågeställningar än andra. Det hade varit 
önskvärt att kanske ha haft ytterligare ett par artiklar för att fylla ut resultatet. Eftersom vissa 
artiklar enbart svarade mot en av frågeställningarna samt att vissa frågeställningar kunde ha 
fyllts ut med mer material. Vi anser dock att vi fått svar på vårt syfte.  
Vi anser att artiklarna är jämförbara då de riktar in sig på samma ämne, men med olika design 
och undersökningsmetoder. Vi anser detta vara ett bra sätt att få en överskådlig bild av det vi 
ville undersöka. Artiklarna följer också samma linje och ingen av dem har ett avvikande 
resultat i förhållande till de andra artiklarna. En artikel skilde sig dock markant i antal 
deltagare, men vi anser inte detta ha påverkat vårt resultat eller jämförelser med de andra 
artiklarna.  
Trots att artiklarna kommer från olika länder (sex stycken från USA, två från Storbritannien, 
en från Sverige och en från Finland) anser vi dem vara jämförbara då länderna där studierna 
gjorts är liknande i levnadsstandard.  
Vi anser även att vårt resultat kan generaliseras till personer som lever med andra typer av 
kroniska sjukdomar, då många andra kroniska sjukdomar ger liknande symptom, svårigheter 
och begränsningar i livet gällande bland annat smärta, psykologiskt lidande, 
aktivitetsbegränsningar, rollförändringar och svårigheter i ADL. De strategier vi fått fram blir 
då överförbara och användbara även för dessa personer.   
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Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var att beskriva på vilka sätt personer med Multipel Skleros (MS) 
hanterade sin livssituation samt om, och i så fall hur det påverkade utförandet av aktivitet. 
Vårt resultat visade att MS förändrade många delar av en persons liv och att dessa 
förändringar var viktiga att hantera. På vilka sätt personer med MS hanterar sin livssituation 
visade sig variera och vissa strategier av anpassning eller coping tycktes vara mer använda än 
andra. MS påverkade sysselsättning/aktivitet och välmående på ett negativt sätt, men genom 
hantering av sin sjukdom och dess symtom kunde en person öka sitt välmående och sin 
aktivitet. 
 
Vårt resultat visade att MS påverkade en persons liv, innebar stora förändringar och nya 
utmaningar samt tvingade personerna att se på sin sysselsättning och livsstil på ett nytt sätt, 
(Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoddy 2008; Fleming Courts; Buchanan & Werstein 2004; 
Leino-Kilpi, Louto & Katajisto 1998) och då MS påverkade många funktioner och områden i 
livet visade det sig vara en omöjlighet att leva med MS och inte bli negativt påverkad av dess 
effekt (Malcomson, Strong & Dunwoddy 2008). Flera artiklar tog upp de känslor som 
kommer med att leva med MS. Stress, depression, sorg, osäkerhet och rädsla för framtiden 
präglade personernas liv. 
Einarsson (2006) och Leino- Kilpi (1998) kom fram till helt skilda resultat gällande de 
aktiviteter som upplevdes svårast att utföra för personer med MS. Einarsson menade att 
städning inomhus, transportering utomhus, skötsel av hushåll, promenader utomhus, tungt 
hushållsarbete och trädgårdsskötsel var svårast. Medan Leino- Kilpi menade att klä på sig, äta 
och shoppa var svårast. Dessa studier var likartade när det gäller land studien gjorts i, design, 
ålder på deltagarna, hur länge deltagarna varit sjuka samt hur allvarligt sjuka de var. Det som 
tycktes skilja studierna åt var att i den ena var kvinnor klart överrepresenterade och att data 
samlats in på olika sätt samt att den ena studien var mer fokuserad på ADL och den andra mer 
på hantering och den inre känslan av att ha kontroll över sitt eget liv. Vilket kan vara troliga 
orsaker till att dessa studiers resultat såg olika ut.  
 
Malcomson (2008) och Leino-Kilpi (1998) kom fram till olika resultat när det gällde huruvida 
familjeliv och sociala relationer påverkades av de stora förändringar som MS medförde, där 
Malcomson menade att sjukdomen sällan påverkar familjeliv och sociala relationer medan 
Leino-Kilpi ansåg att det påverkades. Studierna är jämförbara när det gäller design, ålder på 
deltagarna, hur länge de haft diagnosen, familjeförhållanden och självständighet. Det som 
skilde sig var antalet deltagare där Leino-Kilpi hade fem gånger så många som Malcomson 
vilket till viss del kan ha påverkat resultatet. Malcomson använde sig av två fokusgrupper 
medan Leino-Kilpis resultat utgjordes av ett frågeformulär med både strukturerade och öppna 
frågor vilket också kan ha påverkat resultatet då Leino-Kilpis frågor och syfte var mer 
inriktade på vad MS gav för konsekvenser i personernas liv, hur de kontrollerade sina 
hälsoproblem samt hur de kunde få stöd. Studien är också indelad i olika dimensioner där en 
handlar enbart om sociala förhållanden och familj. Malcomson har i stället fokus på 
upplevelsen och erfarenheter av att leva med MS och strategier som antas för att hantera det 
dagliga livet och har inte samma inriktning på den sociala aspekten. 
 
Vårt resultat visade att MS och dess symptom medförde att personerna var tvungna att lära sig 
nya sätt att göra saker på, som följd av sjukdomen, och att utförandet fick förändras dels på 
grund av deras symptom, men också andra externa orsaker, som miljön (Yorkston et al. 
2003).  I bakgrunden tar vi upp hur Ahmadi (2008) beskriver att Lazarus och Launier 
definierar coping som både handlingsorienterade och intrapsykiska ansträngningar för att 
handskas med miljöbetingade och interna krav samt konflikterna mellan dessa krav som 
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frestar på eller överskrider personens förmåga. De strategier som vi funnit i vårt resultat och 
som diskuteras nedan uppfyller dessa definitioner.    
 
Resultatet visade att strategier av hantering skapas genom att olika element kombineras i syfte 
att utföra en uppgift och dessa strategier används för att kunna utföra aktivitet och inte för att 
minska försämring (Yorkston et al. 2003). I vårt resultat har vi också fått fram flera olika 
strategier för hantering av sjukdom. Dessa strategier handlade om planering, attityd och 
personlig inställning, socialt stöd och interaktion, anpassa hemmet, söka information, vara 
realistisk, erkänna känslor, att hålla sig aktiv och rekreation. De copingstrategier som flest 
artiklar tog upp var attityd och personlig inställning (Fleming Courts, Buchanan & Werstlein 
2004; DalMonte, Finlayson & Helfrichs 2003; Malcomson, Lowe- Strong & Dunwoddy 
2008; O’Hara, De Souza & Ide 2000; Leino- Kilpi, Louto & Katajisto 1998; Yorkston et al. 
2003) samt socialt stöd och interaktion (Fleming Courts, Buchanan & Werstein 2004; 
Yorkston et al. 2003; Leino- Kilpi, Louto & Katajisto 1998; DalMonte, Finlayson & Helfrich 
2003; Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoddy 2008). Även vikten av planering som en 
strategi för hantering påvisades av flera artiklar (DalMonte, Finlayson & Helfrich 2003; 
O’Hara, De Souza & Ide 2000; Fleming Courts, Buchanan & Werstein 2004; Yorkston et al. 
2003).   
Vi beskriver i bakgrunden att två typer av copingstrategier har identifierats, problem- och 
känslofokuserad coping (Montel & Burgener 2007). Enligt Rydén & Stenström (2008) bygger 
Moss vidare på denna indelning och definierar inom dessa två huvudgrupper nio stycken 
copingmönster. Vi anser att de strategier som framkommit genom vårt resultat är i linje med 
indelningen i problem- och känslofokuserad coping samt till viss del Moss vidare indelning, 
men vi har även hittat vissa skillnader. Några av de strategier vi fått fram faller inom ramen 
för problemfokuserad coping, t.ex. planering och anpassning av hemmet, medan andra kan 
räknas till typer av känslomässig coping t.ex. personlig inställning och attityd. Vad gäller 
Moss vidare indelning av copingmönster, som vi ansåg var övergripande och tydlig, så var 
några av de strategier som vi funnit helt i likhet med hans t.ex. söka information och planera, 
medan andra skiljer sig åt. Moss tar upp t.ex. emotionell återhållsamhet som en strategi, men 
vi har i motsats till detta funnit vikten av att erkänna sina känslor samt att vara öppen och 
ärlig när det gäller dessa bland annat för att ha självförtroendet att söka hjälp om känslor som 
rädsla och frustration blir för svåra att hantera.   
 
Flera av artiklarna i vårt resultat visade att anpassning till MS och dess symptom var viktigt 
för att upprätthålla en god livskvalitet (Wassem & Dudley 2003; O’Hara, De Souza & Ide 
2000) samt att sättet att hantera sin sjukdom gav minskad effekt av vissa symptom (Yorkston 
et al. 2003; DalMonte, Finlayson & Helfrich 2003).  I bakgrunden beskriver vi hur 
copingstrategier som används antas ha effekt på psykiskt välmående och hälsorelaterad 
livskvalitet (Montel & Burgener 2007). Detta visar att copingstrategier är viktiga och har stor 
betydelse för den hälsorelaterade livskvaliteten även hos personer med MS.   
 
Vårt resultat påvisade att MS har en negativ påverkan på aktivitet, sysselsättning och 
välmående (Fleming Courts, Buchanan & Werstein 2004; Wassem & Dudley 2003). Artiklar 
visade att coping och anpassning till sjukdomen direkt påverkar aktivitet då användandet av 
strategier och välmående ökar (Wassem & Dudley 2003). Vi har sett ett samband där 
symptomen som följer med MS påverkar välmående. Välmående kan i sin tur förbättras av 
olika copingstrategier och symptomen kan då bli mindre påtagliga. Då symptomen, 
sjukdomen och livet på så sätt blir mer hanterbart genom olika typer av copingstrategier. 
Wassem och Dudley (2003) menade att det finns ett samband mellan att lära sig om 
sjukdomen, hantering av symptomen samt egenvårdsbeteende och bättre fysisk, psykisk och 
social anpassning vilket ger ökat välmående och ökad aktivitet. Genom vårt resultat såg vi att 
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delarna välmående, livskvalitet, anpassning till sjukdomen och aktivitet påverkar varandra i 
olika former, indirekt och direkt.  Wassem och Dudley (2003) visade att aktivitet direkt är 
påverkat av hur en person hanterar sin sjukdom och Gulick (2001) visar att känslomässigt och 
finansiellt stöd tillsammans med kontroll av stress, vilket vi har fått fram är effektiva 
copingstrategier, är förutsättningar till förhöjt utförande av dagliga aktiviteter. Indirekt kan vi 
se att coping och hur man hanterar sin sjukdom påverkar välmående och välmående påverkar 
aktivitet. Andra beskriver hur personliga egenskaper påverkar hur känslomässigt lidande i sin 
tur påverkar ADL (Gulick 2001). I de copingstrategier som framkommit i vårt resultat är det 
tydligt att personlighet och personliga egenskaper påverkar hur MS hanteras och att rätt 
personlig inställning med ett positivt tänkande fungerar som en copingstrategi och ger med 
detta kontroll.  
 
Då arbetsterapi grundar sig på idén om att aktivitet kan bidra till hälsa och välbefinnande samt 
är ett centralt begrepp för arbetsterapeuter (Törnquist 1995) är våra fynd till stor användning 
för dem som arbetar med personer med MS eller andra kroniska sjukdomar i syfte att 
upprätthålla en god livskvalitet. Det är viktigt att, som arbetsterapeut, vara medveten om vilka 
copingstrategier som finns att tillgå samt inse deras påverkan på aktivitet. I bakgrunden 
beskriver vi att människor använder sig av olika copingstrategier i en mängd olika 
kombinationer och att ingen kan ses som bättre eller sämre än någon annan. Vilken 
copingstrategi som används beror på i vilken situation individen befinner sig (Rydén & 
Stenström 2008). Detta visade sig stämma även för personer med MS utifrån vårt resultat där 
vi fått fram att då MS ger många olika symptom finns det lika många sätt att hantera dessa på. 
Vissa strategier har dock utkristalliserats som mer använda. Att som arbetsterapeut se till 
varje individs behov och önskemål är viktigt (Blesedell Crepeau 2003) och genom kunskaper 
om betydelsen av copingstrategier kan arbetsterapeuten förmedla tips och råd mot en bättre 
anpassning.   
Arbetsterapeuter arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för att främja patientens 
möjligheter att leva ett värdefullt liv i enighet med sina önskemål och behov och i förhållande 
till omgivningens krav. Arbetsterapeutens medel för att nå detta mål består i att genom 
arbetsterapi utveckla patientens aktivitetsförmåga eller förhindra nedsatt aktivitetsförmåga 
och i förekommande fall kompensera den så att patienten upplever tillfredställelse i sin 
dagliga livsföring (FSA 2005). Vi anser att de fynd vi hittat gällande anpassning till MS följer 
dessa principer. Vi har funnit att personer med MS blir påverkade och begränsade i många 
delar av livet och att de genom att hantera sina svårigheter kan uppnå ett ökat välmående och 
en ökad aktivitet. Som arbetsterapeuter blir vår roll i att förmedla och ge råd om strategier för 
anpassning och vi anser också att vår roll kan innefatta att föra samman personer med MS, 
genom gruppaktiviteter eller liknande, för att dela erfarenheter och hjälpa varandra. Det blir 
också ett sätt att ge personerna makt och en chans att återta förlorad kontroll genom att själva 
välja och pröva vilka strategier som hjälper just dem. Genom att arbeta med hantering av 
sjukdomen och anpassningsstrategier eller coping samt att förmedla dessa strategier kan vi 
som arbetsterapeuter utveckla patientens aktivitetsförmåga och i vissa fall förhindra eller 
kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga, vilket är helt i linje med arbetsterapiyrkets mål. De 
fynd vi hittat kan även generaliseras till personer med andra typer av kroniska eller 
omfattande sjukdomar och att använda sig av att förmedla eller ge tips om välanvända och 
beprövade anpassningsstrategier kan även då vara en del i behandlingen av dessa personer.  
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Slutsats 
Användandet av coping- och anpassningsstrategier visade sig vara en viktig del för personer 
med MS. Genom att använda sig av olika anpassningsstrategier kan personer med MS återfå 
kontroll, uppnå bättre livskvalitet och aktivitet trots sin sjukdom och dess symptom som 
sjukdomen för med sig. Att diskutera kring och ge tips på olika sätt att hantera svårigheter i 
livet och vardagen, som uppkommer på grund av sjukdomen, är av stor vikt och angeläget för 
arbetsterapeuter att vara medvetna om och arbeta kring.  
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Bilaga 1: Sökmatris 

 

  
Amed 

 
Cinahl 

 
Medline 

 
Totalt 

Sökväg:     

1. ms 1 268 5 523 20 057 26 848 

2. multiple sclerosis 1 840 4 965 81 293 88 098 

3. 1 or 2 2 568 8 422 91 258 102 248 

4. coping$ 1 700 17 538 13 525 32 763 

5. “adaptation 
psychological” 

3 152 8 111 30 116 41 379 

6. 4 or 5 3 958 23 345 35 614 62 917 

7. activit$ 24 618 73 571 866 148 964 337 

8. 3 and 6 and 7 8 39 86 133 



    

Bilaga 2: Sammanfattning av artiklar 
Titel, författare,  
årtal  

Land Studiens syfte Design Deltagare Resultat/ slutsats 

“A Replicated 
Prospective 
Investigation of 
Life Stress, Coping, 
and Depressive 
Symptoms in 
multiple Sclerosis” 
 
Aikens, J.E. et al.  
1997  
 

USA Att undersöka fysisk 
och kognitiv status, 
copingmönster och 
generell stress i 
samband med 
negativa 
livshändelser som 
bestämningsfaktorer 
av depressiva 
symtom. 

Kvantitativ 
studie 
Själv- 
rapporterings 
mätningar, 
bedömning av 
fysiska 
funktions- 
hinder och 
neuro- 
psykologiska 
mätningar 

27 
personer 
med MS 

MS relaterade 
depressiva symptom är 
en funktion av tidigare 
sjukdomsrelaterade 
försämringar, livsstress 
och möjligen flykt- 
undvikande coping.  
 
 

”In Their own 
Words: Coping 
Processes Among 
Women Aging with 
Multiple Sclerosis” 
 
DalMonte, J. et al.  
2003  
 

USA Att förstå och 
beskriva coping- 
processer hos kvinnor 
som lever med MS, 
utifrån deras eget 
perspektiv. 

Kvalitativ 
studie 
Semi- 
strukturerade 
intervjuer 

23 
kvinnor 
med MS 

Deltagarna i studien 
hade förmåga att 
hantera stress och hade 
en positiv syn på att 
använda aktiva åtgärds 
strategier för att hantera 
sin sjukdom. 

“Activities of daily 
living and social 
activities in people 
with multiple 
sclerosis in 
Stockholm 
Country” 
 
Einarsson, U. et al. 
2005  
 

Sverige Att beskriva 
självständighet i 
personlig och 
instrumentell ADL, 
och frekvensen av 
sociala/livsstils- 
aktiviteter hos 
personer med MS. 

Kvantitativ 
studie 
Populations-
baserad 
undersökning 
Data samlades 
in genom 
hembesök  

166 
personer 
med MS 

ADL och 
sociala/livsstils-
aktiviteter var 
påverkade hos två 
tredjedelar av 
personerna med MS. 
De som var mest 
påverkade visades sig 
vara 
rörlighetsrelaterade och 
fysisk krävande 
aktiviteter.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

Titel, författare,  
årtal 

Land Studiens syfte Design Deltagare Resultat/slutsats 

”Focus Groups: The 
Lived Experience of 
Participants with 
Multiple Sclerosis” 
 
Fleming Courts, N. et 
al.  
2004  
 

USA Att undersöka 
upplevda 
erfarenheter hos 
personer med MS 
och ta reda på deras 
behov utifrån deras 
perspektiv.   

Kvalitativ 
studie 
Fokusgrupps- 
intervjuer 

10 
personer 
med MS  

Fyra teman 
identifierades: Känslor 
kring att ingen 
lyssnade, symptom 
förödelse, att välja och 
vraka och att kämpa 
igenom din egen kamp. 

“Emotional Distress 
and Activities of 
Daily Living 
Functioning in 
Persons With 
Multiple Sclerosis” 
 
Gulick, E.E.  
2001  
 

USA Att undersöka de 
medlande och/eller 
dämpande 
effekterna av 
utvalda variabler på 
känslomässigt 
lidande hos 
personer med MS 
och deras 
anpassning till 
sjukdomen 

Kvantitativ 
studie 
Andrahands 
analys av 
tvärsnittsdata 

686 
personer 
med MS 

Personliga 
egenskaper/attribut och 
socialt stöd fungerade 
som en medlande 
variabel mellan 
känslomässigt lidande 
och ADL- funktion. 
Personliga egenskaper, 
men inte socialt stöd 
fungerade som en 
dämpande faktor.  

“Elements of 
Empowerment and 
MS Patients” 
 
Leino-Kilpi, H. 
et al. 
1998  
 

Finland Att beskriva de 
viktigaste 
grundstenarna av 
möjliggörande, och 
deras empiriska 
illustrationer. 

Kvalitativ 
studie  
 

64 
personer 
med MS 

MS har olika betydelse 
för olika personer, 
liksom 
copingstrategier. 
Den viktigaste 
grundstenen av hur 
patienter definierar 
meningen med 
sjukdomen, hur de 
kontrollerar deras 
situation och vilket 
stöd de förväntar sig är 
representerad av den 
sociala dimensionen. 
De centrala delarna är 
arbete och personen 
med MS familj.  

” What can we learn 
from the personal 
insights of individuals 
living and coping 
with Multiple 
Sclerosis?” 
 
Malcomson, K.S.  
et al. 
2008  
 

Nordirland, 
Stor- 
britannien 
 

Att presentera 
enskilda 
erfarenheter av att 
leva med MS och 
effekten av 
copingstrategier 
som utnyttjas till att 
klara av det dagliga 
livet 

Kvalitativ  
Fokusgrupps- 
intervjuer 

13 
personer 
med MS 

Deltagarna 
identifierade liknande 
teman relaterade till 
erfarenheterna av att 
leva med och anpassa 
sig till MS. Detta gav 
fyra stycken teman. 
 
 
 
 
 
 



       
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
Titel, författare,  
årtal  

Land 
 

Studiens syfte Design  Deltagare Resultat/slutsats 

“A Delphi study of 
self-care in a 
community 
population of people 
with multiple 
sclerosis”           
 
O’Hara, L et al. 
 
1999  
 

Stor-
britannien 

Att få fram 
synpunkterna och 
prioriteringarna hos 
personer med MS 
till att prägla 
designen av ett 
professionellt styrt 
egenvårdsprogram 

Kvantitativ 
studie 
Delphi 
undersökning 

136 
personer 
med MS 

Egenvårdsvanor och 
användning var utbrett 
och mest allmänt 
använda kunde 
identifieras 

”Symtom 
Management and 
Adjustment of 
Patients With 
Multiple Sclerosis” 
 
Wassem, R & 
Dudley, W 
2003  

USA Att testa hypotesen 
att deltagarna i 
undersöknings 
gruppen, jämfört 
med de i 
kontrollgruppen, 
skulle ha förbättrad 
symtomhantering, 
själveffektivitet 
gällande 
anpassningsbeteend
e och anpassning 
vid ett senare tests 
mätning 

Kvanitativ 
studie 
Experimentell
(RCT) 

27 
personer 
med MS 

Deltagarna i 
undersökningsgruppen 
hade signifikanta 
förbättringar i 
symptomhantering vid 
4 års uppföljningen. 
Denna förbättring var 
kännetecknad av 
signifikanta 
förbättringar i sömn 
och utmattning  
(p= 0.03) 

“Getting the work 
done: a qualitative 
study of individuals 
with multiple 
sclerosis” 
 
Yorkston, K.M  
et al.  
2003  

USA Att undersöka 
erfarenheterna hos 
personer med MS 
och hur de utför 
dagliga aktiviteter 
både inom och 
utanför hemmet.   

Kvalitativ 
studie 
Semi- 
strukturerade 
intervjuer 

14 
personer 
med MS  

Individer med MS 
utvecklar strategier och 
använder resurser till 
att få sitt arbete i och 
utanför hemmet gjort.  
 
 
 
 
 
 
 



       
 

 
Bilaga 3: Översikt teman 

 
 

 
 
 

Frågeställning  
 

1. 2. 3. 

 

4. 

 

Tema Sjukdomen och dess 
symtoms påverkan 
på personer med 
MS och deras 
livssituation 

Hur personer 
hanterar sin 
sjukdom och sina 
eventuella 
svårigheter genom 
användandet av 
coping eller andra 
typer av 
anpassningar 
 

Betydelsen av sättet 
att hantera sin 
sjukdom för 
personer med MS  
 

Sättet att hantera sin 
sjukdoms påverkan 
på utförandet av 
dagliga aktiviteter  
 

Aikens et al. 1997  
 

 
X 

 
 

  
 

DalMonte et al. 2003    
 

 
X 

 
X 

 
 

Einarsson et al. 2005  
X 

 
 

 
 

 

Fleming Courts et al. 
2004 

 

X 
 

X 
  

X 

Gulick 2001   
 

 
 

 

X 

Leino-Kilpi et al. 
1998 

 
X 

 
X 

  

Malcomson et al. 2008      

X 
 

X 
 
 

 
X 

O’Hara et al. 1999   
X 

 
X 

 

Wassem & Dudley 
2003 

   
X 

 
X 

Yorkston et al. 2003 
 

 

X 
 

X 
 
 

 

X 


