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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Multipel Skleros (MS) är en autoimmun progressiv sjukdom som 
påverkar kroppsliga funktioner. Exempel på symtom som kan uppkomma är fatigue, 
smärta, blåsdysfunktion och nedsatt muskelstyrka. Sjukdomen och dess symtom 
påverkar det dagliga livet. En ökad förståelse för kvinnors erfarenheter av att leva med 
MS är betydelsefullt för att få en inblick i deras vardag genom livsvärldsperspektivet 
som grund. Genom att uppmärksamma kvinnornas egna berättelser kan 
sjuksköterskan få ökad förståelse för personens levda livsvärld.    
Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med Multipel Skleros.    
Metod: En litteraturöversikt med deduktiv ansats, baserad på 13 artiklar och 
analyserad enligt Fribergs femstegsmodell för kvalitativa artiklar.    
Resultat: Utifrån livsvärldsperspektivets fyra huvudteman beskrivs kvinnors 
erfarenheter av att leva med MS. Sjukdomen påverkar deras identitet och medför en 
förlust av kontroll. Det beskrivs en känsla av ensamhet och lidande. Det 
uttrycks även en oro inför framtiden. Genom att fokusera på möjligheter istället för 
begränsningar hittar kvinnorna strategier för att underlätta vardagen. Kvinnorna 
uttrycker att det finns bristfällig kunskap och otillräckligt stöd inom hälso- och 
sjukvården.    
Slutsats: Kvinnorna utsätts för utmaningar som påverkar deras dagliga liv, vilket 
medför en förändring från deras normaltillstånd. Att bli betrodd av hälso- och 
sjukvården upplevs som värdefullt.  
 
   
Nyckelord: Multipel Skleros, kvinnor, erfarenheter  
 



 

Summary 
 
Title: Flying with Broken Wings. Women’s Experiences of Living with Multiple 
Sclerosis.    
Background: Multiple Sclerosis is an autoimmune and progressive disease that leads 
to affected physical functions. The symptoms might be fatigue, 
pain, bladder dysfunction and impaired muscle strength. The disease and its 
symptoms have a huge impact of the daily life. An increased understanding of women’s 
experiences of living with MS is important for gaining insight of their lives through 
the perspective of life-world. By paying attention to the women’s own stories, the nurse 
can increase the understanding of the person’s own life-world.    
Aim: To describe the experiences of women diagnosed with Multiple Sclerosis    
Method: A literature review with deductive approach, based on 13 articles and 
analysed according to Fribergs five-steps model of analysis for qualitative articles.    
Results: Women’s experiences of living with MS are described by the four main 
themes of the perspective of life-world. The disease affects their identity and causes a 
loss of control. It’s described a feeling of loneliness and suffering. There’s a concern 
about the future. By focusing on opportunities instead of limitations the women find 
strategies to cope daily life. The women express inadequate knowledge and insufficient 
support by the health care.     
Conclusion: The women face challenges that affect daily life. Being trusted by the 
health-care system is experienced as valuable.  
 
   
Keywords: Multiple Sclerosis, women, experiences.  
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Inledning 

Ungefär 2,3 miljoner människor i världen var under 2013 registrerade med diagnosen 
Multipel Skleros (MS), vilket gör sjukdomen till en av de vanligaste neurologiska 
sjukdomarna i världen (Browne et al., 2014). År 2016 uppskattade socialstyrelsen att 
ungefär 18 500 personer lever med MS i Sverige och ungefär 1000 personer insjuknar 
varje år. Forskning tyder på att det finns många som lever med sjukdomen, men som 
ännu inte blivit diagnostiserade. Ungefär dubbelt så många kvinnor som män är 
drabbade (Socialstyrelsen, 2016).   
 
Sjukdomen påverkar individen på flera olika sätt, bland annat genom utmattning, 
fysisk nedsättning, kronisk smärta, nedstämdhet och kognitiva svårigheter (Kratz et 
al., 2017). Att leva med MS kan liknas vid att lära sig flyga med trasiga vingar 
(Flensner & Rudolfsson, 2015). Därmed anses det av betydande roll att beskriva 
kvinnors erfarenheter av att leva med MS för att få en djupare inblick i deras liv. Genom 
att tillämpa livsvärdsperspektivet i omvårdnaden uppmärksammas kvinnornas egna 
berättelser och livshistoria (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segersten & Suserud, 
2003). 
 

Bakgrund 

Multipel Skleros 
Multipel skleros är en progressiv sjukdom med en oförutsägbar prognos 
(Hayter, Salkovskis, Silber & Morris, 2016), som drabbar nervcellerna i det centrala 
nervsystemet (CNS). Nervcellerna består av en cellkropp och nervfibrer som leder 
elektriska signaler från en cell från det centrala nervsystemet till en annan cell i det 
perifera nervsystemet för att utföra en funktion i perifer vävnad. Utanpå nervfibrerna 
finns det myelin som fungerar som isolering och har stor betydelse för nervcellens 
förmåga att leda elektriska impulser. MS är en autoimmun sjukdom, som kan beskrivas 
genom att kroppen igångsätter inflammatoriska processer och angriper kroppens egen 
vävnad, som påverkar det skyddande myelinet runt nervfibrerna. 
Skadat myelin kommer att orsaka nedsatt överföring av elektriska impulser i det 
skadade området som medför en nedsatt förmåga att utföra vissa rörelser eller förlorad 
funktion i de organ som är drabbade. Under läkningsprocessen kan ärrvävnad uppstå, 
som ger sjukdomen dess namn; multipel skleros - många ärr (Fagius, Andersen, 
Hillert, Olsson & Sandberg, 2007).   
  
Det finns olika typer av MS. Relapsing Remitting Multiple Sclerosis (RRMS) drabbar 
85 procent av alla med MS, och karakteriseras av skov där symtomen kan vara tillfälliga 
(Harrison & Porter, 2006). Över hälften med RRMS utvecklar efter några 
år Secondary Progressive Multiple Sclerosis (SPMS), som leder till en gradvis 
funktionsnedsättning med inga eller sällsynta skov, vilket innebär att symtomen som 
uppkommer förblir permanenta. SPMS är associerad med sämre livskvalitet och en 
större förekomst av depression och ångest jämfört med andra typer av MS. Övergången 
från RRMS till SPMS innebär minskade behandlingsalternativ då det fortfarande är 
brist på effektiva behandlingar mot SPMS (O’Loughlin, Hourihan, Chataway,  
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Playford & Riazi, 2017). Att hitta behandlingsalternativ som minskar riskerna 
för SPMS är fortfarande ett väsentligt mål inom forskning av MS 
(De Angelis, Plantone & Chataway, 2018). Primary Progressive Multiple Sclerosis 
(PPMS) drabbar 10-15 procent av alla med MS och innebär en gradvis försämring av 
neurologiska funktioner som startar vid insjuknandet (Piccinni et al., 2018).   
  

Symtom  
Blockering av elektriska impulser orsakar bristfälliga kroppsfunktioner. Vilka symtom 
som uppstår beror på vilka nervceller som drabbas (Fagius et al., 2007). MS är 
en sjukdom som går i skov, vilket gör att flera av symtomen som patienten upplever 
uppstår under inflammationsprocessen som sedan försvinner. Kriterierna för ett skov 
är att symtomen varar längre än 24 timmar samt att personen inte har någon pågående 
feber. Den inflammatoriska processen kan också orsaka permanent skada på 
nervcellen, som resulterar i att symtomet blir permanent (Berkovich, 2013; Shah, 
2015).   
  
Svår utmattning, även kallat fatigue, upplevs av cirka 65-80 procent av personerna 
med MS (Hadjimichael, Vollmer & Oleen-Burkey, 2008; Minden et al., 
2006). Fatigue kan beskrivas som fysisk- och mental trötthet, och är den vanligaste 
orsaken till att personer med MS upplever minskad livskvalitet.   
Smärta är ett annat vanligt förekommande symtom (Kratz et al., 
2017; Michalski, Liebig, Thomae, Hinz & Bergh, 2011). Vanligt förekommande 
tillstånd är nervsmärta, migrän, ryggvärk, muskel- och ledvärk (Jawahar, Oh, Yang 
& Lapane, 2013). Smärta ger upphov till andra sekundära biverkningar, exempelvis 
trötthet och nedstämdhet, och är en bidragande faktor till nedsatt hälsorelaterad 
livskvalitet (Fritz et al., 2016). Reducerad muskelstyrka drabbar 80 procent av 
personer med MS, och leder till fysisk funktionsnedsättning som drabbar rörlighet-, 
balans- och gångförmågan (Dinh Hoang, Gandecia & Herbert, 2013; Yildiz, 2012). 
Försämrad rörlighet och balans leder till ökad risk för fall och fallrelaterade skador, 
vilket drabbar hälften av alla som är diagnostiserade med MS under en sex månaders 
period (Feinstein, Freeman & Lo, 2015).      
 
Symtom som påverkar urinblåsan, tarmarna och sexuell funktion anses vara 
besvärande problem för personer med MS. 75 procent av alla kvinnor som 
diagnostiserats med sjukdomen utvecklar urininkontinens, överaktiv blåsa eller täta 
trängningar (DasGupta & Fowler, 2003). Den sexuella funktionen kan påverkas 
negativt genom smärta vid samlag, minskad sensibilitet, torra slemhinnor eller 
svårigheter att uppnå orgasm (Martinez-Assucena et al., 2013).   
  

Diagnos  
McDonald-kriterierna från 2017 används för att diagnostisera MS idag. Kriterierna 
förenklar möjligheten att upptäcka diagnosen tidigt vilket resulterar i tidigt 
insättande av behandling (Aktas, Wattjes, Stangel & Hartung, 2018).  För att bli 
diagnostiserad inträffade insjuknandet för ett år sedan tillsammans med ett symtom 
som är typisk för MS, samt påvisade antikroppar mot oligoklonala band i 
cerebrospinalvätskan  (Thompson, Reingold & Cohen, 2018). För att påvisa 
ärrbildningar genomförs Magnetisk Resonanstomografi (MR). MR möjliggör säkrare 
diagnostisering trots att patienten befinner sig i ett tidigt skede i sjukdomen, samt 



3 
 

förenklar uppföljning av sjukdomsprogression och behandlingseffekter 
(Filippi, Preziosa & Rocca, 2018).  
  

Behandling  
Eftersom MS är en autoimmun sjukdom pågår det en inflammation och degeneration 
av nerverna i CNS. Det finns mediciner som bromsar denna aktivitet och 
symtomlindrande behandlingsalternativ för att minska lidandet i samband med skov 
(Rommer et al., 2018). Symtomatisk behandling är komplext då det finns en osäkerhet 
om vad som är symtom orsakade av sjukdomen och vilka tillstånd som är orsakade på 
grund av symtomen. Smärta är till exempel ett symtom som kan orsaka sömnlöshet, 
som i sin tur kan leda till depression (Amtmann et al., 2015). Fysisk aktivitet som 
behandlingsalternativ har påvisat en förbättring av livskvalitet och kan bidra till att 
motverka stress och ångest. Styrke- och balansträning har visat sig att vara effektivt 
mot muskelsvagheten som kommer försvagas i takt med sjukdomens progression 
(Dinh Hoag et al., 2013; Feinstein et al., 2015;  
Socialstyrelsen, 2016). Enligt Feinstein et al. (2015) kan träning hjälpa personer med 
hög funktionsnedsättning att återuppta gångförmågan.    
  
Autolog stamcellstransplantation har visat sig vara en effektiv behandling mot RRMS 
(Burman et al., 2014). Autolog innebär att stamcellerna åter transplanteras till 
individen. Forskningsbevis tyder på att de som inte har utvecklat en hög 
funktionsnedsättning vid RRMS har störst förutsättningar för en lyckad behandling 
och minskad risk för komplikationer (Sormani et al., 2017).   
 
Forskning gällande behandling av MS är fortfarande en pågående process. Detta beror 
på sjukdomens kontinuitet och långsamma utveckling, i kombination med att 
forskning av läkemedel och dess effektivitet är en långvarig process som inte 
garanterar framgång (De Angelis et al., 2018).  
 

Omvårdnad 
Sjuksköterskans omvårdnad omfattar ett samarbete mellan sjuksköterska och patient 
där vården är självbestämmande, som innebär att patienten har rättigheten till att 
bestämma över sin egna vård. Enligt ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017) är sjuksköterskans övergripande uppgifter att främja 
hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan skall ge 
lika vård till individen oberoende av ålder, kön, familj och kulturell bakgrund. 
Sjuksköterskans arbete omfattas även av att undervisa patienter, anhöriga och 
studenter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ansvarar för att 
identifiera och prioritera omvårdnadsbehov som behöver tillgodoses för att patienten 
skall kunna uppnå välbefinnande utifrån individens upplevelse av sin livssituation. 
Sjukdomens komplexitet ger upphov till samarbete mellan olika professioner, 
exempelvis sjukgymnaster, psykologer och smärtspecialister. Detta för att skapa 
långsiktiga mål, samt planering och genomförande av åtgärder (Gottberg, 2016).  Att 
upprätthålla rörlighet och självständighet är primära mål för personer med MS. Som 
sjuksköterska är det viktigt att kunna identifiera behoven i ett tidigt skede för att kunna 
sätta in åtgärder för att upprätthålla muskelstyrka och förhindra smärta. Detta kan 
bland annat göras genom en god dialog med patienten samt genom att bedöma 
fallrisken (Newsome et al., 2017). För att patienten ska kunna hantera sin sjukdom är 
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det väsentligt att sjuksköterskan erbjuder stöd och individanpassad information om 
sjukdomen, dess symtom och eventuell behandling. Även att ge information om olika 
professioners arbetsuppgifter och vilken användning patienten kan ha av dessa för att 
kunna erhålla god vård. Utifrån och patientens grad av funktionsnedsättning och 
önskan, kan omvårdnaden innebära vägledning om egenvård och strategier för att 
kunna hantera sjukdomen (Gottberg, 2016).  
 
Patienter med MS har specifika behov av omvårdnad som en specialiserad MS-
sjuksköterska kan tillgodose. MS-sjuksköterskan ingår i ett multidisciplinärt team som 
möjliggör en optimal vård och resulterar i långsiktig trygghet och ökad 
livskvalitet (Socialstyrelsen, 2016). En ökad förståelse för kvinnor som lever med MS 
är betydelsefull för att få en inblick i deras vardag genom ett vårdvetenskapligt 
perspektiv med livsvärlden som grund. Genom att uppmärksamma personernas egna 
berättelse och livserfarenheter kan sjuksköterskan få en insikt om 
livsvärldsperspektivet (Dahlberg et al., 2003).  
 

Livsvärldsperspektivet 
Edmund Husserl är en av grundarna till livsvärldsperspektivet som enligt  
Bengtsson (1998) tolkas som “den verklighet som vi dagligen lever i och ständigt, om 
än omedvetet, tar för given. Livsvärlden är således något mer och annat än summan 
av fysiska fakta” (Bengtsson, 1998, s. 18). Livsvärlden beskrivs vidare av Dahlberg et 
al. (2003) som den värld vi lever i, och det är igenom livsvärlden vi hatar, älskar, leker, 
arbetar, tänker och tycker. Sökandet efter ett livsinnehåll sker genom livsvärlden för 
att finna meningen med livet (Dahlberg et al., 2003).    
  
Sjuksköterskan bör förstå vad hälsa och välbefinnande innebär för den enskilda 
individen och hur personen upplever sitt sjukdomslidande i den levda kroppen för att 
bidra till delaktighet i personens vård (Dahlberg & Segersten, 2010). Därför kommer 
de fyra nämnda begreppen belysas och vara dominerande genom hela arbetet som 
innefattar levd kropp, sjukdomslidande, hälsa och välbefinnande, och 
vårdrelationen. Livsvärldsperspektivet synliggör individens upplevelser och 
erfarenheter (Dahlberg et al., 2003), vilket gör att perspektivet anses som en relevant 
utgångspunkt i denna litteraturöversikt.   
   

Levd kropp   
Människan “är” sin kropp. Individen lever i och genom sin kropp, som gör att den fylls 
med minnen, erfarenheter, upplevelser och tankar. Kroppen erfars konstant och styr 
hur individen förstår sig själv och förhållandet till andra människor (Dahlberg 
& Segersten, 2010). Varje förändring i kroppen medför en förändring i livet, både 
positivt och negativt. En sådan förändring är tydlig när människan drabbas av en 
kronisk sjukdom (Dahlberg et al., 2003). MS är en sjukdom som kan beröra hela 
kroppen. Symtomen ger kroppen en begränsad frihet som hindrar människan från att 
leva livet som den vill. Genom att leva med en begränsad frihet kämpar personen för 
att behålla känslan av att fortsätta vara den hon vill i det livet hon vill leva. Identiteten 
och självkänslan påverkar, och påverkas, av hur kroppen agerar. Varje människa har 
sitt eget sätt att vara och förhålla sig till andra, som påverkas när den drabbas av 
sjukdom. Identitet och självkänsla hotas av ohälsa, som gör att den egna existensen 
känns osäker och främmande (Dahlberg & Segersten, 2010). 
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Sjukdomslidande   
Dahlberg et al. (2003) beskriver sjukdomslidande som ett tillstånd patienten upplever 
och som uppstår på grund av sjukdom eller bristande hälsa. Sjukdomens symtom 
resulterar i ett sjukdomslidande och symtomen är olika beroende på vilken sjukdom 
personen lider av. Symtomen kan bidra till en ensamhet orsakad av att människor 
undviker personer som lider av en svår sjukdom. Ensamheten resulterar i känslor av 
hopplöshet, skuld, skam, saknad och sårbarhet. Sjukdomslidandet går inte att dela 
med någon annan, vilket gör ensamheten existentiell. Sårbarheten uppstår på grund 
av minskat förtroende till sin kropp och resulterar i kontrollförlust vilket upplevs som 
ett existentiellt hot där individen tvingas leva mellan förhoppningar och förtvivlan 
(Dahlberg et al., 2003).   
   

Hälsa och välbefinnande   

Hälsa tolkas och beskrivs av Dahlberg och Segersten (2010) som ett tillstånd som 
påverkar hela människan och en upplevd känsla av balans. Det innebär således en 
balans i relation till omvärlden och livet som helhet. Hälsa är en individuell upplevelse 
och som inte upplevs konstant hos individen (Dahlberg & Segersten, 2010).  
  
Välbefinnande beskrivs som en känsla hos individen som är avgörande för upplevelsen 
av hälsa (Dahlberg & Segersten, 2010). Om en person drabbas av en kronisk sjukdom 
och lever i ett lidande kan hälsan påverkas negativt. Vårdarens ska därmed skapa 
förutsättningar för att individen ska uppnå välbefinnande och känna mening i livet, 
genom att lindra eller förhindra sjukdomslidandet (Dahlberg et al., 2003). Därför är 
det viktigt att belysa att en person kan uppleva hälsa och välbefinnande trots långvarig 
sjukdom (Dahlberg et al., 2003). Hälsa och välbefinnande innebär således mycket mer 
än enbart frånvaro av sjukdom (Dahlberg & Segersten, 2010).   
   

Vårdrelationen    
Vårdrelationen kan förstås som en ömsesidig förbindelse som förutsätter tillit mellan 
patient och sjuksköterska, samt ett förhållningssätt till livet som påverkar synen på den 
andra människan och sig själv. En utgångspunkt för att skapa tillit och möta patienten 
utifrån dennes livsvärld är att reflektera över hur den levda kroppen erfars och hur 
kroppen framstår som ett objekt i vardagen. Som sjuksköterska i en vårdrelation är det 
viktigt att skapa en känsla angående patientens privata revir och gränser, samtidigt 
som det unika i personen framstår. Vid ett fungerande livsvärdsperspektiv finns det 
öppenhet och förståelse av patientens situation. Detta är en målsättning för att 
vårdrelationen ska lindra lidande, och främja hälsa och välbefinnande (Dahlberg et al., 
2003). Sjuksköterskans självkännedom och förhållningsätt är av stor betydelse för 
patientens upplevelser av egen ohälsa, sig själv och relationer till andra. Definitionen 
av livsvärld om att “människan är sin kropp” handlar om att se på vårdande med ett 
helhetsperspektiv. Genom att vårda efter helhetsperspektivet behövs det enligt 
Dahlberg och Segersten (2010) biologisk kunskap om människans kropp för att kunna 
förstå kroppens funktion, samtidigt som en förståelse av att människan består av liv 
och existens. Vårdrelationen kan beskrivas som livsgivande, livsförstörande och 
livsneutralt. Vårdlidande uppstår framförallt under vårdrelationen när patienten inte 
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upplever det positiva och hälsofrämjande som vården skall medföra (Dahlberg et al., 
2003).   
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Syfte 

Att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med Multipel Skleros. 
 

Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt med kvalitativa artiklar genomfördes. Enligt Friberg (2012b) 
handlar det om att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett omvårdnadsrelaterat 
område genom att sammanfatta tidigare forskningsresultat, och för att synliggöra om 
vidare forskning behövs (Friberg, 2012b). Kvalitativa artiklar valdes med syfte om att 
förstå helheten av erfarenheter (Aveyard, 2014).  
 

Urval och datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes i databaserna Cumulative Index of Nursing and 
 Allied Health (CINAHL) och Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(Medline) då de innehåller material inriktade på omvårdnad och medicin (Östlundh, 
2012).  Utifrån syftet blev följande sökord utvalda vid artikelsökningen 
i CINAHL: Woman, women, female, females, experience, perception, attitude, view, 
feeling, Multiple Sclerosis, MS och qualitative. För att utöka sökningen med fler 
relevanta artiklar som inkluderar ordens alla olika böjningsformer användes 
trunkering, som innebär att ordstammen avslutas med ett trunkeringstecken kallat 
asterisk, * (Östlundh, 2012). Booleska funktioner som AND och OR användes för att 
specificera sökningen och öka antalet relevanta artiklar. Sökningen begränsades med 
“peer-reviewed”, engelskt språk och från januari 2008 till september 2018 (Karlsson, 
2017).   
   
Vid sökningen i Medline testades flera olika sökordskombinationer (tabell 1.1) där 
träffarna utvärderades utifrån mängden artiklar och titlar. Sökorden begränsades 
avsiktligt till woman, women, female, females, experience, perception, 
Multiple Sclerosis och qualitative för att begränsa sökresultatet till ett lämpligt antal 
artiklar (Karlsson, 2017). Vid sökningen i Medline användes booleska funktioner och 
begränsningar som engelskt språk och en tidsperiod från januari 2008 till september 
2018. “Peer-reviewed” användes inte under sökningen i Medline då det inte fanns 
tillgängligt.   
 
 
Tabell 1.1. Sökning efter artiklar 
 

Sökning 1 

Databas: CINAHL. 
September, 2018 

 

  

Sökord: Träff: 
Woman or women or female or females 600 842 

Experience* or perc* or attitude* or view* or feeling* 256 665 
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MS or Multiple Sclerosis 11 419 

Qualitative 64 048 

Sökordskombination: 
 

Woman or women or female or females AND Experience* or perc* or attitude* or view* or 
feeling* AND MS or Multiple Sclerosis AND Qualitative 

120 

Begränsningar: English language, Peer-reviewed, publicerade: 2008-2018   

Sökning 2 

Databas: Medline 

September, 2018 
 

  

Sökord: Träff: 
Woman or women or female or females 3 135 634 

Experience* or perspective* or view* or perc* or attitude* 993 675 

Experience* or perc* 622 189 

MS or Multiple Sclerosis 321 296 

Multiple Sclerosis 39 097 

Qualitative 128 010 

Sökordskombination: 
 

Woman or women or female or females AND Experience* or perspective* or view* or perc* 

or attitude* AND MS or Multiple Sclerosis AND Qualitative 

840 

Woman or women or female or females AND Experience* or perspective* AND MS or 

Multiple Sclerosis AND Qualitative 

639 

Woman or women or female or females AND Experience* or perc* AND Multiple Sclerosis 138 
Begränsningar: English language, publicerade: 2008-2018   

 
 
Inkluderingskriterierna var kvalitativa artiklar med intervjuer av kvinnor över 18 år 
diagnostiserade med alla typer av Multipel Skleros. Exkluderingskriterierna var 
kvantitativa artiklar och artiklar där det inte gick att urskilja män och kvinnors svar i 
resultatet. Samtliga titlar av sökresultaten lästes och sorterades vidare till nästa 
moment utifrån relevans till syftet. Utifrån inkluderings- och exkluderingskriterierna 
lästes abstrakten, och de artiklar som ansågs inkludera valde kriterier sorterades 
vidare. Artiklarna i fulltextversion lästes, där artiklar som inte stämde överens med 
valt ämne utgick. De artiklar med resultat som ansågs svara mot syftet och innehöll 
alla inkluderings- och exkluderingskriterier gick vidare till kvalitetsgranskning och 
granskades enligt Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 
metod, framtagen av Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping 
(Bilaga 1). Författarna granskade tre artiklar tillsammans för att kunna säkerställa att 
granskningsprotokollet tolkades lika. Författarna delade på granskningen av de 
resterande artiklarna innan resultatet av granskningen presenterades och det togs ett 
gemensamt beslut om vilka artiklar som gick vidare till resultatet. Fem dubbletter togs 
bort. Sökningen i CINAHL gav sex artiklar till resultatet och sökningen i Medline gav 
ytterligare sju artiklar till resultatet (tabell 1.2). Artiklarnas innehåll redovisas i en 
artikelmatris (Bilaga 2).  
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Tabell 1.2. Artiklar till resultat  
 

 
Databas: CINAHL  
September, 2018 

  

 
Träff: 

 
Lästa 
titlar: 

 
Lästa 

abstract: 

 
Kvalitetsgranskade 

(dubbletter): 

 
Till resultat: 

 
Woman or women or female or 
females AND Experience* or 
perc* or attitude* or view* or 
feeling* AND ms or multiple 
sclerosis AND Qualitative 
___________________ 

Begränsningar: English language, 
“peer-reviewed”, publicerade: 2008 – 

2018  

 
120 

 
120 

 
39 

 
24  

 
6 

 
Databas: Medline 
September, 2018 

  

     

 
Woman or women or female or 
females AND Experience* or 
perc* AND Multiple sclerosis 

AND Qualitative 
____________________ 

Begränsningar: English language, 
publicerade: 2008 – 2018 

  

 
138 

 
138 

 
49 

 
35 (5) 

 
7 

 

Dataanalys 
13 kvalitativa artiklar analyserades. Analysen gjordes med deduktiv ansats som 
enligt Priebe & Landström (2017) innebär att analysera data enligt befintlig teori. 
Deduktiv ansats ansågs lämpligt för att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med 
MS utifrån livsvärldsperspektivet som teoretisk referensram. En av författarna har en 
nära vän som lever med MS. Hänsyn till författarnas förförståelse har därför vidtagits 
genom hela analysarbetet och diskuterats innan analysarbetet påbörjades (Friberg & 
Öhlén, 2017).  
 
Dataanalysen har gjorts enligt Fribergs (2012a) femstegsmodell. Författarna gjorde 
steg ett till tre individuellt, där det första steget var att läsa igenom valda artiklar flera 
gånger med syfte om att skapa en helhetskänsla för innehållet. Vid steg två 
identifierades huvudfynd i varje enskild studies resultat, som vid steg tre 
sammanställdes för att skapa en översikt över materialet. Steg fyra gjorde författarna 
tillsammans, vilket var att jämföra de olika studiernas resultat för att upptäcka likheter 
och skillnader. Det skrevs en gemensam sammanställning om kvinnors erfarenheter 
av att leva med MS som sedan uppdelades och kategoriserades utifrån 
livsvärldsperspektivets fyra huvudteman; Levd kropp, Sjukdomslidande, Hälsa och 
Välbefinnande och Vårdrelationen. Sammanställningen blev därefter uppdelad i 
meningsenheter, som består av ord, meningar eller stycken med gemensamt budskap 
samt innehåll som svarar på syftet. Meningsenheterna blev sedan kondenserade, som 
beskrivs som en process där text blir förkortad samtidigt som kärninnehåll bevaras. 
Förkortningarna som kvarstod kallas abstraktioner (Graneheim & Lundman, 2004).  
Abstraktioner med gemensamt innehåll gav möjligheten till att identifiera 
de subteman som var mest framträdande för att beskriva kvinnors erfarenheter utifrån 
huvudtemana i livsvärldsperspektivet. Tabell 2.1 visar exempel på kondensering av text 
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till abstraktionsnivå.  Steg fem av Fribergs (2012a) femstegsmodell var att presentera 
en sammanställning av fynden, som utgör resultatet. 
 
 
Tabell 2.1. Beskrivning av analysprocessen 
 

  
Huvudtema 

  
Meningsenhet 

  

 
Kondensering 

  
Abstraktion 

  
Subtema 

   
   
   
   
   
   
  
  

Levd kropp 
   

 
Efter insjuknandet 

upplever kvinnorna sin 
kropp som främmande och 

de tvingas leva med en 
oförutsägbar kropp som de 
inte längre är kapabla att 
utföra sådant de klarat av 

innan insjuknandet.  

 
 
 
 

Kroppen känns främmande 
och okontrollerad, som gör att 
kvinnorna inte klarar att utföra 

aktiviteter som innan.   

  
 
 
 
Kroppen fungerar 
inte som man vill 

 
En förändring av 
normaltillstånd 

   
   
   
   

   
   
   
   
   

Förlust av 
kontroll 

   
   
   

   
Kvinnorna beskrev sin 

kropp som ett fängelse. 

   
Sinnet kan inte längre 

identifiera sig med kroppen. 
   

   
Sinne och kropp är 

frånskilda 

   
 Hot mot identitet  

 

Etiska överväganden 
Samtliga artiklar som ingår i resultatet har ett godkännande av en etisk kommitté. 
Under kvalitetsgranskningen av artiklarna erhölls ett kritiskt förhållningssätt gällande 
etiska aspekter (Forsberg & Wengström, 2016).    
  
Forskningsetiken regleras i Sverige av lagar, framförallt Lag om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460), som har i syfte att skydda och 
respektera människovärdet för den enskilda individen inom forskning. Hänsyn till de 
etiska principerna som beskrivs i The Belmont Report (1979) användes genom hela 
litteraturöversikten. Principerna består av Respekt för personer, Göra-gott-
principen och Rättviseprincipen. Alla deltagare skall behandlas lika och sårbara 
grupper skall inte utnyttjas (Kjellström, 2017; The Belmont Report, 1979). Det valdes 
att inkludera alla typer av MS för att inte utelämna några grupper.  Eftersom alla 
artiklar som ingår i resultatet är på engelska, lästes artiklarna noggrant igenom för att 
minska risken för feltolkning och att förlora viktiga data i översättandet till svenska. 
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Resultat 

Resultatet baseras på 13 kvalitativa artiklar (Bilaga 2) där innehållet belyser olika 
aspekter av kvinnors erfarenheter av att leva med MS. Resultatet är uppdelat i fyra 
huvudteman utifrån livsvärdsperspektivets centrala begrepp. Utifrån innehållet i 
artiklarna har det identifierats subteman utefter perspektivets centrala begrepp, 
vilket presenteras i figur 1.   
  
  

  
  
  
Figur 1. Översikt av resultatet.   
  
  
 
 
 
 
 

Livsvärldsperspektivet

Levd kropp 

Hot mot identitet

Förlust av kontroll

Sjukdomslidande 

Upplevelsen av ensamhet

Symtomens påverkan på 
livet

Oro inför framtiden

Hälsa och välbefinnande 

Meningen med livet 

Hantering av det nya 
vardagslivet

Vårdrelationen 

Upplevelsen av 
bemötande och stöd 

Behovet av information 
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Levd kropp 

Hot mot identitet 

Kvinnorna som diagnostiserades med MS ställdes inför flera fysiska utmaningar som 
hotade deras identitet (Blundell Jones, Walsh & Isaac, 2014; Browne, Salmon & Kehoe, 
2015). Utmaningarna resulterade i att kroppen identifierades som en börda och den 
associerades som ett främmande objekt de inte längre kunde relatera till. Diagnosen 
skapade tvivel om deras identitet (Matuska & Erickson, 2011). Kvinnorna beskrev 
erfarenheten av att leva med MS som att leva i ett fängelse, där de är fångade i sina 
kroppar och det inte finns strategier att ta sig ur den (Lohne, Aasgaard, Caspari, 
Slettebø & Nåden, 2010). 
  
Det fanns en rädsla för att bli identifierad som sin sjukdom vilket gjorde att kvinnorna 
undvek att berätta om sitt tillstånd för andra (Olsson, Skär & Söderberg, 2011). Det 
beskrevs som en handling av motvilja och förnekande av MS att undvika berätta om 
sjukdomen då den har stor påverkan på livet (Silverman, Verrall, Alschuler, Smith 
& Ehde, 2016). De ville inte känna sig som ett offer och att andra skulle tycka synd om 
dom. Samtidigt som de inte ville vara ett objekt för sympati och medlidande var det 
viktigt att kvinnorna insåg att de var beroende av hjälp från andra (Blundell Jones et 
al., 2014). Kvinnorna jämförde sig med andra kvinnor och hade samma förväntningar 
på sig själva, utan att ta hänsyn till att energinivån inte var likadan som hos en frisk 
individ. Idealbilden av hur en mamma ska vara upplevdes vara skapad utefter 
samhällets krav och normer, som innefattade att ägna sig åt matlagning, trösta och leka 
med sina barn, samt se till att hemmet är rent och städat. Kvinnorna ansåg att de var 
en sämre mamma för sina barn då de inte hade möjligheten att leva upp till dessa 
kriterier (Payne & McPherson, 2009), vilket skapade en känsla av otillräcklighet i 
rollen som mamma och som hotade deras idealbild (Blundell Jones et al., 2014). Den 
minskade mängden energi gjorde det svårt att balansera mellan olika relationer och 
roller. Det fanns en rädsla för att egna prestationer inte överensstämde med andras 
förväntningar (Blundell Jones et al., 2014; Matuska & Erickson, 2011). Kvinnorna 
ansåg att det var viktigt att prestera på jobbet, vilket betydde mindre tid och energi till 
familjen och personerna i deras nära omgivning.    
  
På grund av att andra inte alltid såg och förstod symtomen som upplevdes, undvek 
kvinnorna att avslöja sin sjukdom för omgivningen då det inte garanterades förståelse 
och stöd. Genom att berätta om sjukdomen riskerade de att bli behandlade annorlunda 
jämfört med innan diagnosen, vilket hotade deras identitet. Det upplevdes en bristande 
kunskap om MS i omgivningen och inom hälso- och sjukvården och kvinnorna beskrev 
att det förekom förutfattande meningar om sjukdomen och dess symtom. Kvinnorna 
upplevde att de blev ignorerade och bemötta med en annan dialog och kroppsspråk på 
grund av sina funktionsnedsättningar (Matuska & Erickson, 2011; Olsson, Lexell & 
Söderberg, 2008).       
  

Förlust av kontroll   

Kvinnorna beskrev en kraftlöshet i kroppen som inte gick att hantera. Sjukdomen gick 
sin egna väg och kvinnorna tvingades följa efter då de upplevde att inte ha kontroll över 
situationen (Olsson et al., 2008). Efter insjuknandet tvingades de att ställa om sin 
vardag eftersom kroppen inte längre var kapabel att utföra uppgifter som innan, som 
utsatte de inför en rad olika utmaningar som påverkade deras dagliga liv (Matuska & 
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Erickson, 2011; Olsson et al., 2008). Kvinnorna upplevde en stark förändring från 
deras normaltillstånd och en förlust av kontroll då de inte längre kunna göra aktiviteter 
som innan. Att inte längre ha kontroll över sin oförutsägbara kropp gjorde att 
kvinnorna kände en rädsla (Lohne et al., 2010; Strickland, Worth & Kennedy, 2016). 
Blåsdysfunktion är ett symtom som kvinnorna kände att de inte hade kontroll över, 
och som resulterade i en negativ påverkan på livet eftersom nattsömnen stördes av täta 
trängningar (Matuska & Ericson, 2011). Det uppstod en oförmåga att hålla rutiner då 
de behövde anpassa livet efter vart närmsta toalett fanns (Browne et al., 2015). 
  

Sjukdomslidande  

Upplevelse av ensamhet  
Kvinnorna upplevde sig som en börda i samhället eftersom de inte kände sig välkomna. 
Samhället upplevdes vara skapat för friska individer, och inte anpassat efter deras 
funktionsnedsättningar och individuella behov. Andra människor kunde inte relatera 
till deras situation, vilket medförde en känsla av att inte passa in och sticka ut från 
mängden vilket resulterade i ensamhet (Olsson et al., 2011).  Kvinnorna upplevde att 
deras liv stod stilla på grund av den kroniska sjukdomen, medan andra individer 
fortsatte att leva (Matuska & Erickson, 2011). Minskad ork till att vara social 
resulterade i ensamhet vilket ledde till en ökad risk för depression och suicidtankar 
(Blundell Jones et al., 2014; Matuska & Erickson, 2011; Silverman et al., 2016).  
 
Kvinnorna beskrev upplevelsen av att människor i deras omgivning undvek att ta 
kontakt, vilket resulterade i att de inte fick vara en del av gemenskapen (Olsson et al., 
2011). Eftersom kvinnorna led av fysiska funktionsnedsättningar kunde omgivningen 
välja att exkludera kvinnorna från olika aktiviteter utan att fråga, vilket gav upphov till 
känslan av ensamhet. Andra pratade över huvudet på kvinnorna och planerade 
aktiviteter när de inte var närvarande, som gjorde att de uteslöts från gruppen 
(Kirkpatrick Pinson, Ottens & Fisher, 2009; Olsson et al., 2011). Exkludering av andra 
resulterade i ensamhet och en känsla av att inte ha lika människovärde då de kände sig 
förminskade och ifrågasatta. Det beskrevs en rädsla för att förlora nära relationer som 
gjorde att kvinnorna undvek att berätta om sin diagnos för omgivningen (Blundell 
Jones et al., 2014).  
 
I jobbsammanhang fick kvinnorna en känsla av att vara en belastning för arbetsplatsen 
på grund av deras sjukdomstillstånd.  De undvek jobbsammanhang då det var svårt att 
bli anställd med en funktionsnedsättning. Arbetsgivaren såg inte individen bakom 
sjukdomen och fokuserade på personens brister istället för förmågor. Eftersom 
kvinnorna inte sysselsatte sig med arbete fick de minskad social aktivitet vilket 
medförde ökad ensamhet (Blundell Jones et al., 2014; Matuska & Erickson, 2011).    
 

Symtomens påverkan på livet    

Fatigue (Olsson et al., 2008; Silverman et al., 2016), smärta, muskelsvaghet (Blundell 
Jones et al., 2014; Olsson et al., 2008) och blåsdysfunktion (Browne et al., 2015) 
beskrevs som de mest förekommande och påfrestande symtomen. Fatigue resulterade i 
en oförmåga att tänka klart och att utföra dagliga aktiviteter (Olsson et al., 
2008). Kvinnorna tvingades omprioritera vardagen efter sina symtom och graden av 
trötthet. De upplevde att de inte hade så mycket tid och energi till dagliga och sociala 
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aktiviteter som de skulle önska. Detta skapade känslor av stress och skuldkänslor, och 
känslan av att tvingas kompensera för tiden som förlorades (Matuska & Erickson, 
2011). Sjukdomen framstod som osynlig för andra och individerna blev ensamma med 
känslan av hur mycket symtomen påverkade kroppen. Smärta upplevdes som ett av de 
värsta symtomen av MS eftersom smärta är en subjektiv upplevelse, vilket medförde 
ett extra lidande eftersom ingen annan kunde relatera till upplevelsen av smärta 
(Harrison, Bogosian, Silber, McCracken & Moss-Morris, 2015).  En rädsla för ofrivillig 
urinavgång gjorde att de undvek sociala och sexuella relationer. Oro för urinläckage 
under samlag påverkade självförtroendet negativt som medförde minskad sexuell 
njutning. På grund av de kroppsliga påverkningarna uppstod en rädsla för att skaffa 
nya relationer (Browne et al., 2015).  
    

Oro inför framtiden    
Kvinnorna upplevde en oro inför framtiden på grund av sjukdomens oförutsägbarhet 
och riskerna för att funktionshindren skulle öka i omfattning (Blundell Jones et al., 
2014; Lohne et al., 2010; Strickland et al., 2016). Det uttrycktes en oro över att inte 
kunde hantera symtomen (Harrison et al., 2015), vilket gjorde att framtidsplaner som 
kvinnorna hade byggt upp ruinerades och drömmar om framtiden förföll (Blundell 
Jones et al., 2014; Kirkpatrick Pinson et al., 2009).  Oförutsägbarheten ökade risken 
för ytterligare förluster som hotade förmågan till att bli mamma (Kosmala-Anderson 
& Wallace; 2013; Matuska & Erickson, 2011). Kvinnorna ställdes inför olika dilemman 
gällande moderskapet. Att genomgå en graviditet kunde innebära att utsätta sig själv 
eller barnet för skada (Payne & McPherson, 2009). Under en eventuell graviditet 
kunde kvinnorna tvingas pausa sin medicinering mot MS för att minska risken för att 
skada fostret. Detta kunde ha en negativ inverkan på kvinnorna, då risken för skov 
ökade som kunde resultera i ytterligare funktionshinder och minskad förmåga till att 
ta hand om barnet i framtiden. Att inte kunna utföra vissa uppgifter som mamma 
kändes som en stor förlust och ledde till ledsamhet och skuldkänslor över att känna sig 
som en börda gentemot sitt barn (Blundell Jones et al., 2014). Kvinnorna tvingades 
överväga för- och nackdelar gällande ett framtida moderskap (Kosmala-Anderson & 
Wallace, 2013).  
  

Hälsa och välbefinnande   

Meningen med livet   

Att fokusera på möjligheter istället för begränsningar gjorde sjukdomen lättare att leva 
med (Olsson et al., 2008). En positiv inställning och uppskattning av sig själv beskrevs 
som en väsentlig del till att känna välbefinnande (Olsson, Skär & Söderberg, 2010). 
Den positiva inställningen minskade risken till att skapa negativa tankar om sig själv, 
som motverkade depression och suicidtankar. Andlig tro beskrevs som hjälpsamt för 
att finna meningen med livet och orka kämpa vidare (Blundell Jones et al., 2014). När 
kvinnorna utgick ifrån att leva i nuet underlättades oron inför framtiden och det 
upplevdes som ett givande tillvägagångssätt för att lättare kunna acceptera sjukdomen 
(Blundell Jones et al., 2014; Strickland et al., 2016). Engagemang i volontärarbete gav 
upphov till att känna sig värdefull, vilket medförde en känsla av frihet 
och harmoni (Olsson et al., 2010).    
  



15 
 

Kvinnorna som levde med en familj ansåg att de var en stark energikälla i vardagen. 
Barnens existens gjorde att de orkade kliva upp på morgonen och kämpa sig igenom 
dagen (Olsson et al., 2008). Upplevelsen av barnens tacksamhet ansågs som värdefullt 
då kvinnornas närvaro upplevdes vara väsentlig för deras barn (Olsson et al., 2010). 
En positiv inställning till sjukdomen underlättade moderskapet, då det ansågs 
underlätta förmågan att ta hand om barnen (Payne & McPherson, 2009).    
  
Genom att spendera tid med människor som bidrog till positiv energi medförde ett 
meningsfullt och engagerande liv. Det uppskattades när människorna i deras 
omgivning fokuserade på att lyfta deras förmågor, istället för att förminska kvinnorna. 
De personerna som fick kvinnorna att känna sig uppskattade och värdefulla ansågs 
vara viktiga relationer, som de borde spendera mer tid på (Olsson et al., 2011; 
Silverman et al., 2016).  Genom att de gjorde förändringar i omgivningen uteslöt de 
sådant som tog mycket energi, och kvinnorna prioriterade det som ansågs viktigt vilket 
gav mening i livet (Olsson et al., 2008).   
   

Hantering av det nya vardagslivet   

Kvinnorna beskrev diagnostiserandet av MS som ett befriande då de över en längre 
period hade varit övertygande om att det var något fel med deras kropp (Matuska & 
Erickson, 2011). Medvetande om sjukdomen skapade en bättre möjlighet att hitta rätt 
strategier för att kunna hantera motgångarna i vardagen. Möten med andra kvinnor i 
liknande situation resulterade i positiva följder då de kände sig förstådda och pålitliga. 
Det gav upphov till ökad förståelse och stöd i deras sjukdom (Olsson et al., 2011), och 
en medvetenhet om individuella behov genom att dela deras erfarenheter (Olsson et 
al., 2008). Genom att fokusera på möjligheter istället för begränsningar upplevdes 
sjukdomen enklare att leva med (Kirkpatrick Pinson et al., 2009; Olsson et al., 2008).   
  
Kvinnorna beskrev hanteringen av fatigue som en förutsättning för att känna sig 
tillfreds och tillräcklig i livet då det påverkade vardagen i stor omfattning (Payne & 
McPherson, 2009). Det krävdes att kvinnorna sparade energi, prioriterade och 
delegerade energikrävande uppgifter till andra (Matuska & Erickson, 2011). För 
kvinnorna handlade det om att känna sin kropp och att uppmärksamma tidiga tecken 
på symtom och därmed se behovet av vila. Genom att planera och organisera dagen i 
förtid, med gränser för aktiviteternas varaktighet och antal, hittade kvinnorna en 
balans mellan aktivitetsnivå och vila. Genom att de fokuserade på det som var möjligt 
och betydelsefullt i livet fick kvinnorna en chans att leva upp till idealet av att vara en 
bra mamma för sina barn (Payne & McPherson, 2009). Nära relationer som gav 
kvinnorna stöd var avgörande för deras förmåga att hantera vardagslivet (Kosmala-
Anderson & Wallace, 2013; Payne & McPherson, 2009).    
  
Kvinnorna beskrev att fysisk aktivitet var en väsentlig del för att lättare kunna hantera 
sjukdomen i vardagen (Blundell Jones et al., 2014; Olsson et al., 2008). 
Symtomlindrande strategier för att hantera smärtan i vardagen beskrevs vara 
väsentligt, vilket innefattade stretching, bad och vila. Ytterligare metoder som 
kvinnorna tillämpade var psykiska strategier, exempelvis distraherande metoder och 
mental träning genom kognitiv beteendeterapi (Harrison et al., 2015).    
 
När ett skov påverkade en kroppsfunktion hanterades det genom att kvinnorna utförde 
rörelsen på ett annorlunda sätt än innan (Kirkpatrick Pinson et al., 2009). De 
kvinnorna som hade utvecklat fysiska funktionshinder hanterade begränsningarna i 
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vardagen genom att använda sig av olika hjälpmedel. Bostadsanpassningar i hemmet 
beskrevs bland annat som en åtgärd för att lättare kunna hantera vardagslivet (Olsson 
et al., 2008; Matuska & Erickson, 2011). 
   

Vårdrelationen  

Upplevelsen av bemötande och stöd     
Kvinnorna beskrev såväl positiva som negativa erfarenheter relaterat till bemötande 
och stöd inom hälso- och sjukvården. Kvinnorna upplevde ett bristande bemötande i 
hälso- och sjukvården då de inte alltid såg den enskilda individen bakom 
sjukdomen (Olsson et al., 2011). Det framgick att stödet i vårdrelationen var bristfälligt 
då vården inte hade inblick i kvinnornas utmaningar som förekom i vardagslivet.  
Kvinnorna kände att det var svårt att be om hjälp med en oförutsägbar sjukdom, och 
att mycket tid och energi spenderades på att förklara sina hjälpbehov.  Tiden hade 
kunnat ägnats på något mer betydelsefullt eftersom kvinnorna hade större benägenhet 
att drabbas av utmattning (Matuska & Erickson, 2011). Hälso- och sjukvården 
upplevdes som avhumaniserad och oetisk (Lohne et al., 2010), som gjorde att 
kvinnorna kände rädsla över att inte bli förstådda, samt en rädsla över att belasta 
vården med sina problem. Kvinnorna beskrev att de saknade förtroende för hälso- och 
sjukvården då de kände sig utelämnade och ensamma med obesvarade frågor på grund 
av otillräckligt stöd och bristfälligt bemötande från hälso- och sjukvården.  (Olsson et 
al., 2008).  
 
Kvinnorna uttryckte ett behov av ökad vilja och öppenhet om att prata om sjukdomen 
från hälso- och sjukvårdens sida (Kirkpatrick Pinson et al., 2009). 
Kvinnorna önskade en mer holistisk vård där hälso- och sjukvården bekräftar deras 
känslor i bemötandet för att skapa en länk mellan känslomässiga och fysiska aspekter. 
Eftersom känslor och förluster är en stor del av sjukdomen önskades det en ökad 
förståelse för kvinnornas känslor och mindre fokus på de fysiska aspekterna. För att 
lättare kunna observera tecken på försämrat välmående ansåg kvinnorna att deras 
känslomässiga tillstånd behövde följas upp regelbundet (Blundell Jones et al, 
2014).  Känslan av att bli betrodd i mötet med hälso- och sjukvården och att få det 
stödet kvinnorna behövde upplevdes värdefullt och skapade en känsla av lättnad och 
styrka. Genom att träffa samma personer i hälso- och sjukvården underlättades 
vårdprocessen för kvinnorna då de inte behövde upprepa sina behov, vilket resulterade 
i känslan av att bli bekräftad och välkomnad (Olsson et al., 2011).  
 
Det upplevdes positivt att ha tillgång till en MS-sjuksköterska som förstod sig på 
sjukdomen och som visste hur de skulle agera när sjukdomen upplevdes som svårast 
för kvinnorna. MS-sjuksköterskan hjälpte kvinnorna att tillämpa olika strategier för 
att hantera svåra situationer och gav stöd till att fortsätta orka kämpa (Blundell Jones 
et al., 2014). Genom att kvinnorna kände sig förstådda av hälso- och sjukvården 
upplevdes sjukdomen lättare att hantera (Olsson et al., 2008).   
  

Behovet av information   
Kvinnorna kände en oklarhet om vart de skulle vända sig för att få hjälp och 
information om sjukdomen (Browne et al., 2015). Kvinnorna upplevde att det fanns en 
liten kunskap om MS inom hälso- och sjukvården. De ansåg att personalen behövde 
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mer utbildning och ökad kunskap om sjukdomen för att kvinnorna skulle kunna 
erhålla tillräcklig information om sjukdomen. Som följd av hälso- och sjukvårdens 
bristande kunskap sökte kvinnorna själva information genom att läsa i böcker, söka på 
internet och kontakta personer med samma sjukdom (Olsson et al., 2008).  
 
Ett känslosamt område för kvinnorna beskrevs vara valet om att skaffa barn. Det 
kändes som ett offentligt beslut då kvinnorna behövde genomgå konsultationer med 
medicinska specialister och överväga risken med att skaffa barn. Hälso- och sjukvården 
uppmanade kvinnorna att tänka igenom valet om att skaffa barn och fundera över vad 
de kunde erbjuda barnet i framtiden utifrån deras sjukdomsbild. Kvinnorna beskrev 
att de fick otillräcklig information gällande medicinernas påverkan på chanserna till 
att bli gravid och påverkan på barnet under graviditeten och i amningsperioden. 
Däremot blev kvinnorna informerade om att de inte hade större risk för missfall eller 
prematur födsel jämfört med andra kvinnor. Tillräcklig information och positiv 
feedback från specialister inom MS resulterade i att kvinnorna fick en mer positiv syn 
på moderskapet, som var en viktig del i kvinnornas liv (Kosmala-Anderson & Wallace, 
2013).    
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Diskussion 

Metoddiskussion  
Litteraturöversikt valdes då det ansågs rimligt att hantera inom tidsramen för 
examensarbetet. Vid en litteraturöversikt finns det en risk för att resultatet endast 
utmynnar i sammanfattningar av artiklarna. För att undvika detta gjordes en 
genomgående analys av materialet (Denscombe, 2018). Datainsamlingen upplevdes 
tidsödande eftersom mycket och omfattande material bearbetades.  Kvalitativa 
artiklar valdes till litteraturöversikten med syfte om att förstå helheten av 
erfarenheter (Aveyard, 2014). Detta gav en djupare förståelse och insikt i situationen 
som undersöktes, och gav grunderna till att besvara syftet. Användning av artiklar 
med samma metod ökar arbetets trovärdighet (Henricson, 2017). Kvalitativa 
forskningsartiklar styrker även arbetes trovärdighet då kvalitativ forskning accepterar 
olika slutsatser (Denscombe, 2018). En kvantitativ metod kunde införskaffat mer 
exakta och objektiva data, utan utrymme för egna värderingar och subjektiva 
tolkningar. Däremot innehåller inte kvantitativa data detaljerade och omfattande 
beskrivningar av erfarenheter, som anses relevant för att besvara syftet (Denscombe, 
2018).  
 
Självbiografier hade kunnat användas istället för vetenskapliga artiklar, då materialet 
är lättillgängligt. Däremot förekommer det nackdelar, exempelvis att urvalet blir 
begränsat till en liten mängd individer, vilket resulterar i minskad överförbarhet. Det 
uppstår även svårigheter med att se helhetsbilden av erfarenheten av att leva med en 
sjukdom (Polit & Beck, 2017).   
  
Jönköping University erbjöd informationssökning med en bibliotekarie där båda 
författarna närvarade. Användandet av en bibliotekarie effektiviserade och 
underlättade datainsamlingen eftersom det gav en utökad kunskap om 
sökordskombinationer och de olika databasernas funktioner (Forsberg & Wengström, 
2016). Relevanta artiklar från sökningar i olika databaser leder till ökad sensitivitet. 
Sensitiviteten påvisades även under datainsamlingen genom att det förekom 
dubbletter (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Vid framtagandet av 
sökorden utgicks det ifrån syftet, där alla relevanta ord samt synonymer av dessa ord 
användes med avsikt om att inkludera relevanta artiklar. För att enbart få träff på 
kvalitativa artiklar användes sökordet qualitative i sökordskombinationen. Valda 
inkludering- och exkluderingskriterier ansågs som en hjälp till att urskilja artiklar 
som inte svarade på syftet. Tillvalet “English language” valdes för en bred sökning, 
samt för att utesluta forskning som är skrivet på ett språk som inte behärskas 
(Östlundh, 2012). Årtalen begränsades från 2008 till september 2018 för att få 
tillgång till den senaste forskningen inom området. Användning av sökorden samt 
databasernas funktioner exkluderade icke-relevanta referenser som leder till ökad 
specificitet (Willman et al., 2016). Däremot kan tidsintervallen på tio år resulterat i 
att viktiga data gick förlorad då relevanta artiklar som hade kunnat användas till 
resultatet kan vara publicerade utanför denna tidsintervall (Segersten, 2012). 
Sökningen gjordes om efter september 2018 för att se om ny och relevant forskning 
har publicerats inom valt område. Användning av ämnesordlista 
i Cinahl och Medline avvägdes. Cinahl benämner ämnesordlista som Headings, och 
motsvarigheten i Medline benämns som Medical Subject Headings (MeSH)  
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(Willman et al., 2016). Sökning med ämnesordlista valdes att exkluderas då de 
alternativa ämnesorden inte ansågs vara relevanta, samt att tidigare sökningar ansågs 
ge tillräckligt många träffar.    
  
Av de artiklar som hittades kvalitetsgranskades tre artiklar tillsammans för att 
bedöma om protokollet tolkades likvärdigt. Konsensus uppnåddes och resterande 
artiklar granskades enskilt. Enligt Henricson (2017) kan en uppdelning av 
kvalitetsgranskningen resultera i minskad tillförlitlighet. Den anses däremot inte ha 
blivit påverkad eftersom kvalitetsgranskningsprotokollet ansågs tolkas lika. De 13 
artiklar som ingår i resultatet har hög kvalitet och anses besvara syftet, vilket ökar 
resultatets trovärdighet (Henricson, 2017). Artiklarna är publicerade i länder som 
betraktas utföra liknande omvårdnad som i Sverige. Att inkludera 13 kvalitativa 
artiklar från olika länder resulterar i en större helhetsbild och anses kunna 
generaliseras till liknande situationer, som ger resultatet en viss överförbarhet till 
liknande kontexter i Sverige (Aveyard, 2014).   
  
En deduktiv ansats valdes för att kunna utgå från en förutbestämd vetenskaplig teori. 
Upplevelser av människans levda erfarenheter belyses i livsvärldsperspektivet 
(Denscombe, 2018), därav tillämpades teorin för att kunna beskriva kvinnors levda 
erfarenheter av MS. Något som kan minska tillförlitligheten är att analysprocessen 
blir styrd av teorin som kan riskera att viktiga och relevanta data förloras. 
Användandet av en induktiv ansats kunde istället givit en mer öppen analys 
(Henricson, 2017).  
  
Analysprocessen av kvalitativa data riskerar att speglas av egen identitet, bakgrund 
och övertygelser som kan ifrågasätta fyndens objektivitet (Denscombe, 
2018).  Förförståelsen belystes innan analysprocessen påbörjades eftersom en av 
författarna har någon i sin nära omgivning som är diagnostiserad med MS. 
Medvetande om egen förförståelse och hur den eventuellt kan påverka analysen är 
viktig för att styrka examensarbetes pålitlighet och trovärdighet (Henricson, 2017; 
Mårtensson & Fridlund, 2017), samtidigt som det inte går att utesluta att 
förförståelsen kan ha påverkat resultatet (Henricson, 2017). Förförståelsen 
hanterades genom att artiklarna lästes och bearbetades individuellt med öppet sinne, 
innan fynden gemensamt diskuterades och en sammanställning gjordes. Styrkor med 
denna metoden är att individuella tolkningar av data belyses och att det finns rum för 
diskussion av fynden innan det tas gemensamt beslut om innehållet i resultatet 
(Friberg & Öhlén, 2017).  Att den andra författaren inte har personliga erfarenheter 
av sjukdomen minskade risken för missvisande och värderande tolkningar. Detta 
gjorde att ett mer neutralt förhållningssätt erhölls under analysprocessen.  
  
Fribergs (2012a) femstegsmodell ansågs relevant eftersom analysmetoden förklaras 
på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Eftersom livsvärldsperspektivet har 
förutbestämda huvudteman underlättades analysprocessen och framtagandet av 
subteman. Examensarbetet kan ha brister i kvaliteten på grund av otillräcklig 
kunskap eftersom ingen av författarna tidigare har skrivit ett vetenskapligt arbete 
(Henricson, 2017). Trovärdigheten och tillförlitligheten styrks av att utomstående har 
granskat analysprocessen, vilket gjordes flertalet gånger med hjälp av handledare och 
handledningsgruppen (Henricson, 2017).    
   
Allt forskningsmaterial behandlades med respekt och med intention om att få fram 
personliga erfarenheter. Enligt Kjellström (2017) är det viktigt att tänka på vem 
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forskningen är värdefull för och på vilket sätt. Syfte med examensarbetet är att skapa 
kunskap och förståelse för kvinnor som lever med MS, som förhoppningsvis kan 
komma till användning för både individen, samhället och professionen. 
 

Resultatdiskussion  
Varje förändring i kroppen medför en förändring i livet. En sådan förändring blir tydlig 
när människan drabbas av MS, vilket medför en påverkan på hela kroppen och det 
dagliga livet. Individen tvingas ställa om sitt vardagsliv, som påverkar både identiteten 
och självkänslan (Dahlberg et al., 2003). Ett huvudfynd är upplevelsen av att känna sig 
fångad i sin egna kropp. Kvinnorna beskrev erfarenheten av att leva med MS som att 
leva i ett fängelse där det inte finns strategier att ta sig ur sin kropp. Detta beskriver 
hur påfrestande symtomen upplevdes och vilka konsekvenser sjukdomen medförde.  
 
Livet erfars genom kroppen och en välfungerande kropp är avgörande för att 
kvinnorna ska kunna leva livet fullt ut (Dahlberg et al., 2003). Resultatet beskrev att 
kroppen förknippades som ett fängelse på grund av funktionshindren och förlusten av 
energi till att hantera livet. Insjuknandet skapade känslan av att kroppen kvinnorna en 
gång kände till, inte längre fanns. Kroppen ville inte “lyssna” och göra som själen ville, 
vilket gjorde att den blev betraktad som ett främmande objekt. Dahlberg et al. (2003) 
beskriver att förändringarna som sjukdomen medför resulterar i att människan inte 
kan åtskilja kroppen från jaget, som leder till en förlorad tillgång till livet och världen 
individen lever i. Detta styrks av Flensner, Ek och Söderhamn (2003) som beskriver 
att den ständiga utmattningen leder till att kroppen upplevs som en barriär som hindar 
förmågan till att leva som tidigare. Känslan av fatigue förklaras som orsaken till ökad 
medvetenhet om att kroppen existerar och att den konstant kämpar emot sinnet 
(Flensner et al., 2003). Resultatet beskrev vidare kvinnornas upplevelse av en stark 
förändring från normaltillståndet då sjukdomen gav upphov till begränsningar som 
påverkade livet i stor omfattning.    
 
Kvinnornas drömmar om framtiden förföll i samband med insjuknandet och de hade 
ingen kontroll över hur sjukdomen skulle utvecklas. Oförutsägbarheten kunde hota 
förmågan till att bli mamma. Individerna som lever med en kronisk sjukdom tvingas 
leva mellan förhoppningar och förtvivlan, vilket återspeglas i livsvärldsperspektivet 
(Dahlberg et al., 2003). 
 
En person som drabbas av en sjukdom upplever att vara ensam i sitt lidande och att 
människor i deras omgivning undviker dom (Dahlberg et al., 2003). Resultatet beskrev 
att kvinnorna kände sig annorlunda bemötta av omgivningen efter insjuknandet. Att 
berätta om sjukdomen för andra garanterade inte förståelse och stöd, vilket resulterade 
i att ensamhet uppstod. Det fanns en rädsla för att bli identifierad som sin sjukdom 
vilket medförde att kvinnorna undvek att berätta om sitt tillstånd för andra. Detta 
styrks av Rundhovde Skår, Folkestad, Smedal och Grytten (2013) som beskriver att 
personer med MS upplever förutfattade meningar i samhället, vilket medför att 
kvinnorna skäms over att berätta om sjukdomen. Vidare beskrev resultatet 
erfarenheter av att andra människor inte har förståelse för deras situation. Sjukdomen 
kunde för andra framstå som osynlig, som resulterade i att individen kände sig ensam 
med sjukdomen och symtoms påverkan på kroppen. På grund av att omgivningen 
saknade förståelse för sjukdomen upplevdes den som svår och främmande, som 
resulterade i att omgivningen undvek kvinnorna.  Reade, White, White och Russel 
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(2012) styrker detta genom att beskriva upplevelsen av otillräckligt stöd från 
närstående leder till större benägenhet till att känna ensamhet och isolering. Att 
människor i kvinnornas omgivning undvek att ta kontakt kan förklaras utifrån 
Dahlberg et al. (2003) tolkning av sjukdomslidande. Omgivningen väljer att undvika 
människor som är svårt sjuka då det finns en osäkerhet gällande bemötandet. Utifrån 
livsvärldsperspektivet kan en kronisk sjukdom och symtomen som människan 
upplever, bidra till ensamhet (Dahlberg et al., 2003).  
 
Dahlberg och Segersten (2010) beskriver upplevelsen av hälsa och välbefinnande som 
en känsla av balans som påverkar hela människan. Enligt Irvine, Davidson, Hoy och 
Lowe-Strong (2009) visar forskning på MS att anpassning till den kroniska sjukdomen 
kan bidra till en positiv självkänsla. Resultatet beskrev att diagnostiserandet av MS fick 
kvinnorna att känna ett befriande då de över en längre period hade varit övertygade 
om att det var något fel med deras kropp. Medvetande om sjukdomen skapade en 
bättre möjlighet till att hitta rätt strategier för att kunna hantera vardagen. Kvinnornas 
relationer till familjen ansågs som en stark energikälla. Goda relationer i omgivningen 
och en positiv syn på livet där kvinnorna fokuserade på möjligheter istället för 
begränsningar bidrog till en ökad uppskattning av livet. Den positiva synen gjorde att 
små saker i livet värdesattes, och underlättade risken för att skapa negativa tankar om 
sig, vilket motverkade depression och ångest. Dahlberg et al. (2003) beskriver 
betydelsefullheten av att finna meningen med livet trots sjukdom. Ett meningsfullt liv 
får individerna med en kronisk sjukdom att känna en uppskattning och tacksamhet 
över de erfarenheter som sjukdomen och lidandet har medfört (Dahlberg & Segersten, 
2010). Flensner et al. (2003) beskriver anledningen till upplevelsen av välmående är 
att kvinnorna har accepterat sin sjukdom och ett liv med begräsningar. Sjukdomen blev 
enklare att leva med, och känslan av balans skapade välbefinnande.  Utifrån Dahlberg 
et al. (2003) beskrivning av hälsa och välbefinnande kan Flenser et al. (2003) 
beskrivning tolkas som att individen först måste acceptera sitt lidande för att kunna 
känna välbefinnande i sin sjukdomssituation. För att kunna försonas med sig själv och 
gå vidare i sin hälsoutveckling måste människan få utrymme där det finns möjlighet 
att få lida ut (Dahlberg et al., 2003).    
 
Resultatet belyste att det finns en liten kunskap om MS inom hälso- och sjukvården 
och hur sjukdomen påverkar det dagliga livet. Bristerna inom hälso- och sjukvården 
medförde att kvinnorna kände sig utelämnade och ensamma med obesvarade frågor.  
På grund av bristande information tvingades kvinnorna att söka egen information på 
internet. Synnot et al. (2016) beskriver konsekvenserna av informationen som finns på 
internet då det råder osäkerhet angående informationens evidens, vilket kan leda till 
att kvinnorna får felaktig information och falska förhoppningar. Framtagande av en 
informationssida om MS med hög evidens vore användbart, både för individerna som 
lider av sjukdomen och för hälso- och sjukvårdspersonalen (Synnot et al., 2016).  
 
Somerset, Campbell, Sharp och Peters (2008) beskriver att mötet med hälso- och 
sjukvården upplevs ohjälpsam och otillräcklig. Kvinnorna i resultatet beskrev att 
hälso- och sjukvården fokuserade på sjukdomen istället för deras känslomässiga 
aspekter, vilket kunde försämra deras välmående. Hälso- och sjukvården upplevdes 
som avhumaniserad och oetisk, och de visade inte förståelse för kvinnornas vardagliga 
behov. Liknande resultat har även framkommit av Rundhovde Skår et al. (2013) som 
beskriver att det saknas förståelse för individernas sjukdom, relaterat till erfarenheten 
av att inte känna sig betrodd. Utifrån livsvärldsperspektivet uppstår det ett ökat 
vårdlidande när individen inte upplever det positiva och hälsofrämjande som en 
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vårdrelation bör medföra (Dahlberg et al., 2003). Sjuksköterskan bör skaffa sig en 
känsla angående patientens privata sfär och gränser utifrån ett helhetsperspektiv, 
detta är utgångspunkten i en väl fungerande livsvärld som beskrivs av Dahlberg et al. 
(2003). Därför är det av betydande roll att vården visar en öppenhet och förståelse för 
att vårdrelationen ska bidra till minskat lidande, främja hälsa och välbefinnande 
(Dahlberg et al., 2003). Methley, Chew-Graham, Cheraghi-Sohi och Campbell (2017) 
stryker detta med att positiva erfarenheter av hälso- och sjukvården förknippas med 
någon som är intresserad av personen med MS och deras behov, samt tar ansvar för 
deras vård och uppföljning.  
 

Kliniska implikationer  
Litteraturöversikten kan bidra till mer kunskap och förståelse av kvinnornas 
erfarenheter av att leva med MS, och ge en bättre inblick i utmaningarna som 
förekommer i vardagslivet. Erfarenheten av att leva med MS är individuell, och 
sjuksköterskan ansvarar för att identifiera och prioritera patientens omvårdnadsbehov 
för att individen ska kunna uppnå välbefinnande. Kvinnorna efterfrågade utrymme för 
att kunna prata om deras känslor. Användning av livsvärldsperspektivet som grund i 
omvårdnaden skapar en förståelse för upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom, 
och kan bidra till att motverka kvinnornas känsla av ensamhet i sin sjukdom med 
obesvarade frågor. Det är väsentligt att sjuksköterskan erbjuder patienten stöd och 
individanpassad information för att patienten ska kunna hantera sjukdomen.  
 
Det finns behov av vidare forskning angående vad som främjar hälsa och 
välbefinnande hos personer med MS. Det är viktigt för kvinnorna att hitta rätt 
strategier för att kunna skapa en positiv inställning till livet och uppnå känslan av 
välbefinnande. Sjukdomens oförutsägbarhet ger även behov av forskning gällande 
förebyggande åtgärder och strategier för att lindra problemen som uppstår i samband 
med skoven för att därigenom kunna främja hälsa och öka livskvaliteten.  
 

Slutsatser 

De fysiska utmaningarna som kvinnorna ställdes inför vid diagnostiserandet av MS, 
gav upphov till känslan av att förlora sig själv i en främmande kropp. Kvinnorna 
utsattes för en rad av olika utmaningar som påverkade deras dagliga liv, vilket 
medförde en förändring från deras normaltillstånd. Diagnosen skapade tvivel om deras 
egna identitet, och erfarenheten jämfördes med känslan av att leva i ett fängelse. Med 
en oförutsägbar sjukdom upplevde kvinnorna en oro inför framtiden.  
 
Diagnostiserandet av MS och ett medvetande om sjukdomen gav en ökad förmåga till 
att kunna hantera sjukdomen, eftersom kvinnorna över en längre period varit 
övertygade om att något var fel med deras kropp. Genom att de fokuserade på 
möjligheter istället för begränsningar upplevdes sjukdomen lättare att hantera, som 
bidrog till ökat välbefinnande. Kvinnorna ansåg att människor som bidrog till positiv 
energi medförde till ett meningsfullt och engagerande liv. Känslan av att bli betrodd av 
omgivningen och av hälso- och sjukvården upplevdes värdefullt och skapade en känsla 
av lättnad och styrka.  
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Syfte 
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Huvudfynd 

 
Kvalitets-

granskning 
 

Blundell Jones, 
J., Walsh, S. & 

Isaac, C. 
 

2014 
 

New York, USA  

 
Medline 

 
10 

(10 KMS) 

 
Putting One Foot in Front of 

the Other: A Qualitative 
Study of Emotional 

Experiences and Help-
Seeking in Women with 

Multiple Sklerosis  

 
Att utforska KMS 

hantering av diagnosen  

 
Kvalitativ metod 

med semistrukturerade 
intervjuer 

  

 
Känslor kring 

diagnosen och 
framtiden 

 
Behov av hjälp 

 
Anpassning till 

sjukdomen  

 
Del 1 4/4 
Del 2 8/8 

Browne, C., 
Salmon, N., & 

Kehoe, M. 
 

2015 
 

Irland 

Cinahl 19 
(11 KMS)  

Bladder Dysfunction and 
Quality of Life for People 
with Multiple Sclerosis. 

Att utforska hur 
blåsdysfunktion 

påverkar det dagliga 
livet för personer 

diagnostiserad med 
MS. 

Kvalitativ metod 
med semistrukturerade 

intervjuer  

Störningar och 
påverkan på det 

dagliga livet 
 

Känslan av att 
problemet inte tas på 

allvar av vården 
 

Hantering av 
blåsdysfunktion 

Del 1 4/4 
Del 2 8/8 

Harrison, 
A., Bogosian, A., 

Silber, E., 
McCracken, L. & 
Moss-Morris,R. 

 
2015 

 
England  

Medline 25 
(19 KMS) 

“It Feels Like Someone is 
Hammering My Feet”: 

Understanding Pain and its 
Management from the 

Perspective of People with 
Multiple Sclerosis. 

Att utforska personer 
diagnostiserad med MS 

sina upplevelser och 
hantering av smärta 

Kvalitativ metod 
med semistrukturerade 

telefonintervjuer 

Känslor relaterat till 
smärta 

 
Hantering av smärta 

Del 1 4/4 
Del 2 7/8 



 

 
 

Kirkpatrick 
Pinson, D. 

M., Ottens, A. J., 
Fisher, T. A. 

2009 
 

Illinois,USA  

Cinahl 10  
(10 KMS) 

Women Coping 
Successfully with Multiple 

Sclerosis and the 
Precursors of Change 

Att utforska KMS 
hantering av diagnos 

trots 
sjukdomsprogression  

Kvalitativ metod 
med semistrukturerade 

intervjuer 

KMS erfarenhet och 
hantering av 
sjukdomens 

oförutsägbarhet och 
förändringar 

Del 1 4/4 
Del 2 8/8 

Kosmala-
Anderson, J., & 
Wallace, L. M. 

2012 
 

Storbritannien 

Cinahl 9  
(9 KMS) 

A qualitative Study of the 
Childbearing Experience of 
Women Living with Multiple 

Sclerosis. 

Att utforska KMS sina 
erfarenheter av valet 

om att skaffa barn  

Kvalitativ metod 
med semistrukturerade 

intervjuer 
 
 
  

Oro kring MS och 
graviditet 

 
Minskat mängd 

information 
 

Omgivningens syn på 
valet om att skaffa 

barn 

Del 1 4/4 
Del 2 8/8 

Lohne, 
V., Aasgaard, 
T., Caspari, 

S., Slettebø, A. & 
Nåden, D. 

 
2010 

 
Storbritannien 

Medline 14 
(8 KMS) 

The Lonley Battle for 
Dignity: 

Individuals Struggeling with 
Multiple Sclerosis 

Hur personer 
diagnostiserad med MS 

beskriver deras 
värdighet, och 

erfarenheten av att bli 
behandlad med respekt 

och värdighet av 
vårdpersonal.  

Kvalitativ metod 
med semistrukturerade 

intervjuer 

Fatigue 
 

Strävande efter hjälp 
 

Värdighet är 
mänskligt. 

  

Del 1 4/4 
Del 2 8/8 

Matuska, K. M. & 
Erickson, B. 

 
2011 

 
Minnesota, USA 

Cinahl 13  
(13 KMS) 

Lifestyle Balance: How it is 
Described and Experienced 

by Women with Multiple 
Sclerosis. 

Att förstå erfarenheter, 
uppfattning och attityder 
om livsbalans för KMS 

  

Kvalitativ metod med 
djupintervjuer 

  

Strategier för en 
hållbar hälsa 

 
Vikten av givande 
och bekräftande 

relationer 
 

Utmaningen att 
behålla sin identitet 

 
Hur att hitta en 

balans i livet som 
sparar energi och är 

meningsfylld  

Del 1 4/4 
Del 2 7/8 



 

 
 

Olsson, 
M., Lexell, J., 

& Söderberg,S. 
 

2008 
 

Storbritannien 

Cinahl 10  
(10 KMS) 

The Meaning of Women’s 
Experiences of Living with 

Multiple Sclerosis. 

Syftet beskriver 
kvinnors erfarenheter 
av att leva med MS 

 
  

Kvalitativ metod med 
intervjuer med narrativt 

tillvägagångssätt 

Känslan av att inte 
identifieras med sin 

kropp 
 

Styrkan att kämpa  

Del 1 4/4 
Del 2 8/8 

Olsson, M., Skär, 
L. & Söderberg, 

S. 
 

2011 
 

Storbritannien 

Medline 15  
(15 KMS) 

Meaning of Being Received 
and Met by Others as 

Experienced by Women 
with Multiple Sclerosis  

Att beskriva hur KMS 
känner de blir bemött 

och mottagen av andra.  

Kvalitativ metod med 
intervjuer med öppna frågor 

Att KMS känner sig 
värdefull genom att 
inte bli identifierat 
som sin sjukdom 

 
Att KMS känner sig 

förminskat genom att 
bli sätt på som 

annorlunda, uppleva 
tvivel och 

ifrågasättande  

Del 1 4/4 
Del 2 8/8 

Olsson, M., Skär, 
L. & Söderberg, 

S. 
 

2010 
 

USA 

Medline 15  
(15 KMS) 

Meaning of Feeling Well for 
women with Multiple 

Sclerosis 

Att beskriva hur KMS 
känner välmående 

Kvalitativ metod 
med semistrukturerade 

intervjuer 

Fred och harmoni gir 
välmående i 

vardagen 
 

Hur hitta lugn i 
vardagen 

Del 1 4/4 
Del 2 7/8 

Payne, D. & 
McPherson, K. 

 
2010 

 
England 

Medline 9  
(9 KMS) 

Becoming mothers. Multiple 
Sclerosis and Motherhood: 

A Qualitative Study.  

Att skapa en bättre 
förståelse för KMS som 
mödrar eller kommande 

mödrar 

Kvalitativ metod med 
intervjuer 

Beslutet om att skaffa 
barn känns som ett 
offentligt och privat 

beslut 
 

Hantering av 
modersrollen beror 

mycket på 
omgivningens stöd 

 
Hantering av bilden 

om “den ideala 
modern” 

  

Del 1 4/4 
Del 2 8/8 



 

 
 

Silvermann, A. 
M., Verrall, A. 

M., Alshuler, K. 
N., Smith, A. E., 
& Ehde, D. M. 

 
2016 

 
Washington, 

USA 

Cinahl 32 
(6 KMS)  

Bouncing Back Again, and 
Again: A Qualitative Study 

of Resilience in People with 
Multiple Sclerosis. 

Att beskriva personer 
diagnostiserad med MS 
hantering av motstånd, 
faktorer som underlättar 

motstånd och vilka 
hinder motstånden 

medför 
  

Kvalitativ metod med 
intervjuer av fyra 

fokusgrupper  

Resilience, förmågan 
till att hantera stress 

och negativitet, 
påverkas av 
positivitet, att 

spendera tid med 
omgivningen, att hitta 
meningen med livet 

och fysisk välmående 
 

Resilience påverkas 
negativt av fysisk och 

mental 
begränsningar, 
depression och 

förlust av människor i 
omgivningen 

  

Del 1 4/4 
Del 2 8/8 

Strickland, K., 
Worth, A. & 
Kennedy, C. 

 
2016 

 
England 

Medline 10 
(8 KMS) 

The Liminal Self in People 
with Multiple Sclerosis: An 

Interpretative 
Phenomelogical Exploration 

of Being Diagnosed 

Att beskriva personliga 
erfarenheter av att 

bli diagnostiserad med 
MS 

Kvalitativ metod 
med semistrukturerade 

intervjuer 

Hur att bli 
diagnostiserad 

med MS - från start 
till diagnos 

 
Känslan av att inte 

känna sig själv efter 
diagnos 

 
Påverkan på det 
dagliga liv och en 
osäkerhet kring 

framtiden.  

Del 1 4/4 
Del 2 8/8 

Förkortningar: KMS=Kvinnor med MS 


